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SISSEJUHATUS 

 

20.sajandi lõpp tõi koos riigikordade muutuste ja uute meediavormide ilmumisega  

mitmel pool maailmas kaasa usundite ja vaimsete õpetuste uuenemise ja teisenemise. 

Paljud inimesed ei leidnud traditsioonilistest religioossetest institutsioonidest enam 

rahulolu ja seda hakati otsima mujalt.  (Hiiemäe 2019: 9)  Mitmed sellise taustaga uued 

liikumised levisid ka Eestisse, sealhulgas käesoleva uurimuse vaimne õpetus, mida 

nimetatakse Anastasia liikumiseks.  

20.sajandi lõpust on piisavalt aega möödunud, et elujõulisemad õpetused nendest on 

saanud Eestis juurduda. Selle pinnalt võib öelda, et  Eesti usundiliste ja vaimsete õpetuste 

maastik on 21.sajandil võrreldes varasema ajaga tunduvalt mitmekesistunud ja laienenud 

(Hiiemäe 2019: 10).  

Anastasia liikumine ei ole klassikaline religioon, tegemist on nii Venemaal kui ka 

rahvusvahelisel tasandil tähelepanuväärset kõlapinda leidnud vaimse õpetusega. Nii 

religiooni kui ka vaimseid õpetusi saab käsitleda kui maailmavaadet, seega selles 

valguses Anastasia liikumine uurimise alla tulebki (Kulmar 2006: 9). 

Valisin Anastasia õpetuse oma magistritöö teemaks, kuna mul on isiklik huvi seda 

lähemalt uurida. Tegemist on pealtnäha üpris lihtsa sõnumi ja pehme struktuuriga 

loodususundilise liikumisega, kuid süvitsi uurides paljastub kõnealuses õpetuses aina 

uusi kihte, mis teevad sellest huvitava, omanäolise ning kõiki eluvaldkondi hõlmava 

tervikliku õpetuse. Eriti huvitas mind asjaolu, kas Eestis on ka Anastasia kogukond 

olemas ja kuidas õpetuse praktiseerimine igapäeva elus välja näeb. Selle kohta leidsin 

eelnevalt pigem lakoonilist infot. Mulle teadaolevalt ei ole Eesti Anastasia liikumise 

kogukonda väga põhjalikult veel uuritud, mistõttu soovin oma uurimusega teema 

mõistmisesse panustada.  

Juhindun oma uurimuses Reet Hiiemäelikust (2019: 12) põhimõttest õpetust hinnanguid 

andmata informatiivselt kirjeldada.  
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Anastasia liikumist ja õpetust on rahvusvaheliselt kõige enam uuritud Venemaa uue 

vaimsuse kontekstis.  Üks liikumise peamised uurijaid Venemaal on antropoloog Julia 

Andreeva (2019), kes on pühendunud Vene uute usuliste ühenduste ja new age  

kogukondade uurimisele. 

Irina Sadovina (2020) on uurinud Anastasia liikumist Tartu ülikoolis tehtud doktoritöö 

raames. Ta pole keskendunud ainult sellele liikumisele, vaid Sadovina laiemaks 

uurimisvaldkonnaks on alternatiivne vaimsus tänapäeva Venemaal. Reet Hiiemäe (2019) 

toob Anastasia liikumise välja kui vaimse õpetuse oma raamatus „Usundid ja vaimsed 

õpetused Eestis.“ Eelmainitud autorite mõtteid kasutan allikatena ka käesolevas töös. 

Eestis pole vaimse õpetuse kogukonnana põliskodude rajajaid siiani põhjalikumalt 

uuritud. Mauri küla vastu on tuntud huvi pigem kui permakultuuri, käsitöö ning 

ökoeluviisi edendajatena. 

Minu töö eesmärk on anda kirjeldav ülevaade Anastasia liikumise taustast, uurida 

lähemalt „Venemaa helisevate seedrite“ raamatusarjas sisalduvat Anastasia õpetust ning 

uurida Eesti kogukonda, põliskodusid ning põliskodude küla. Sõna kogukond all mõtlen 

inimesi, kel ühiseks liimiks huvi Vladimir Megre raamatute vastu ja inspiratsioon 

Anastasia sõnumist – inimesed, kes on osa Anastasia liikumisest. 

Anastasia liikumise ja õpetuse uurimiseks kasutan olemasolevaid  statistilisi andmeid, 

kirjandust, käsikirjalisi materjale, internetiallikaid, arvamusartikleid, dokumentaalfilmi, 

telesaateid ja raadiosaadet. Internetiallikate osakaal on suur, kuna tegemist on uue vaimse 

õpetusega ning palju materjali leidub liikumise kohta just internetis. Kasutan uurimisel  

erinevaid tüüpi allikaid, mis kirjatööd toetavad. 

Õpetuse põhijoonte autentseks edasiandmiseks kasutan peamiste allikatena Vladimir 

Megre kümmet raamatut sarjast „Venemaa helisevad seedrid.“  

Praktilise osa ehk Eesti kogukonna uurimise meetodiks on poolstruktureeritud 

intervjuude kaudu andmete kogumine, töötlemine ja võrdlemine. Arvan, et see on parim 

meetod uurimaks huviliste kogemuslugusid ehk suhet Anastasia õpetusega.  

Intervjuu kavasid on kaks – ühes küsimustikus (LISA 1) on 19 küsimust ja teises (LISA 

2) on 7 lisaküsimust grupiintervjuu näol Mauri põliskodude küla liikmetega. Küsimused 

on sõnastatud ja järjestatud, kuid intervjuud viisin läbi vabas vormis, informandid said 
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vastavalt olukorrale ja vajadusele küsimuste suunda ise muuta. Intervjueerisin kokku 10 

inimest. Viisin läbi 11 intervjuud. 9 personaalintervjuud, ühe vestlusringi intervjuu 

põliskodude külaelu kohta (osales 4 inimest) ja ühe eraldi vabas vormis intervjuu Mauri 

põliskodude küla rajamisloost selle asutajatega. Osalesin kahel välitööde päeval Mauri 

põliskodude külas Rõuge vallas, kus sain palju väärtuslikku lisainfot ja isiklikult näha, 

kuidas põliskodude rajamine välja näeb ja milline õhustik seal valitseb.  

Informantide valikul lähtusin tingimusest, et suurem osa intervjueeritavatest oleksid 

aktiivsed kogukonna liikmed, kes mingil ajajärgul Anastasia õpetuse levikule Eestis 

kaasa on aidanud. Suure osa informantidest moodustavad Eesti ainsa põliskodude küla 

asutajad ja elanikud. Informantide seas on ka Allan Kalve, kes on Venemaa helisevate 

seedrite raamatusarja kirjastaja Eestis. Tema korraldas ka Vladimir Megre konverentsi 

„Elu loomine“ Tallinnas Vene Kultuurikeskuses, kus lugejad said kohtuda Anastasia 

raamatute autoriga (Tallinnasse tuleb…2015).  Lisaks on Allan Kalve veebipoe Siberi 

Seeder asutaja, mis müüb seedermännist  tooteid.  

Informantide hulgas on veel menuka Facebooki grupi „Anastasia - Venemaa helisevad 

seedrid“ looja Enely Krusell, kes on ühendanud üle kahe tuhande Anastasia huvilise 

Eestis.  

Loomulikult tuleb silmas pidada, et ühe ja sama õpetuse järgijate isiklikud kogemused, 

sotsiaalne käitumine, pühendumuse aste, tõekspidamised ja nende väljendusvormid 

võivad paljuski varieeruda (Hiiemäe 2019: 14).  Seega minu küsitletud informantide 

vastused ei pruugi olla üldistavad kõigile teistele Anastasia liikumise huvilistele Eestis.  

Töö kirjutamise suurim raskus oli alguses informantide leidmine. Ei ole võimalik ette 

teada,  kuidas intervjuud õnnestuvad ja mil määral informandid end avavad. Olen väga 

tänulik, et intervjueeritavad usaldasid mind ja vastasid isiklikku laadi küsimustele. 

Informantide kogemuslood lisasid tööle palju väärtust. Välitöödel käimine oli väga 

õpetlik kogemus, pääsesin sel viisil paariks päevaks põliskodude loojate elule lähemale.  

Teiseks raskuseks oli kümnest Venemaa helisevate seedrite raamatust – mida oli mahult 

üle 2000 lehekülje –  kõige olulisema üles leidmine ja süstematiseerimine.  Õpetus ei 

kajastu raamatutes järjest tekstide või peatükkidena, vaid need on poetatud üle raamatute 

laiali mõtteteradena vestluste, jutustuste ja kirjelduste vahele.  
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Töö on jaotatud nelja peatükki, mis räägivad Anastasia liikumise tekkest ja taustast, 

Anastasia õpetusest „Venemaa helisevate seedrite“ sarja põhjal, liikumise Eesti 

kogukonnast ja  Mauri põliskodude külast. Peatükkidest leiab vastused järgmistele 

uurimisküsimustele: 1) Milline on liikumise ajalugu? 2) Kes on Anastasia liikumise 

rajaja? 3) Mis on õpetuse peamine sisu? 4) Milline on Eesti Anastasia liikumise 

kogukond? 5) Kuidas näeb välja Anastasia õpetuste praktiseerimine inimeste 

igapäevaelus? 6) Millised on Anastasia õpetusel põhinevad põlistalud ja põlistalude 

külad? 
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1. ANASTASIA LIIKUMINE 

 

Uute vaimsete õpetuste esile kerkimine ühiskonnas käib sageli lainetena, olles  seotud 

pöördeliste sotsiaalsete ja poliitiliste muutustega, nagu näiteks majanduskriisid, 

tehnoloogilised uuendused või ka riigikorra muutumine  (Hiiemäe 2019: 13).  Erandiks 

ei ole ka Anastasia liikumine, mis sündis mõned aastad pärast Nõukogude Liidu 

kokkuvarisemist.  

Anastasia liikumine on seega üks paljudest 1990. aastate keskpaigus tekkinud vene uue 

aja liikumistest  (Andreeva, 2019). Anastasia liikumise puhul võib öelda, et see saavutas 

ka rahvusvahelise leviku. 

Eestisse jõuavad uued usulised ühendused peamiselt Ameerikast, Euroopast ja Venemaalt 

(Altnurme 2012: 8).  Anastasia liikumine on samuti alguse saanud Venemaalt,  kirjaniku 

Vladimir Megre koostatud raamatusarja „Venemaa helisevad seedrid“ põhjal,  mis 

jutustavad müstilisest Siberi teadjanaisest Anastasiast. Raamatute peamine kangelanna 

Anastasia on kogu oma elu metsades elanud ja tal olevat teavet iidsete esivanemate kohta 

(Andreeva, 2019).  

Lea Altnurme (2012: 7) on kirjutanud, et uued usundilised ühendused ei teki tavaliselt 

tühjale kohale – nad kasvavad välja juba olemasolevatest kultuuri - ja usueluvormidest, 

jäädes nendega mingil määral seotuks või hoopis neile vastandudes.  

See mõte kehtib ka Anastasia liikumise puhul. Raamatutes kirjeldatud, loodusega 

täielikus kooskõlas elav Anastasia ütleb end olevat üks viimaseid iidse vedaliku 

tsivilisatsiooni esindajaid. See tsivilisatsioon oli kümneid tuhandeid aastaid tagasi levinud 

territooriumil, kus tänapäeval asub India, Hiina, Etioopia, Egiptus, suur osa Euroopast, 

Venemaast, Ukrainast ja Valgevenest. Anastasia sõnul ei ole tema rahvas välja surnud, 

vaid magab. Õpetuse üheks eesmärgiks ongi äratada uinunud vedalased. (Hallo, Kosmos, 

2015) 
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Antropoloog Julia Andreeva kinnitab samuti, et Anastasia õpetuse järgijad rõhutavad 

vägagi palju rahvuslike traditsioonide tähtsust, püüdes neid taastada  (Andreeva, 2019).  

Raamatutes on tugev sõnum selle kohta, kuidas on väga kasulik uurida ja taastada 

vanaaegseid kombeid, pidusid ja pühasid, kuna seal peitub palju rahvatarkust (Hallo 

Kosmos 2015). 

 

1.1. Uinunud vedalased 

Õpetuse kohaselt oli planeedil Maa periood, mida nimetatakse veda-ajastuks. Veda-ajastu 

inimesed saavutasid tunnetuslikes teadmistes taseme, mis võimaldas luua kollektiivse 

mõtte jõul energeetilisi kujundeid. (Megre 2013: 97) Planeedi ajastuid on kokku kolm. 

Inimesed on elanud maa peal Anastasia sõnade kohaselt miljardeid aastaid. Inimese 

ülesanne on olnud kõike ümbritsevat tunnetada, luua Universumis kõike kaunist. 

Korraldada elu teistes galaktikates, lisada maist ilu igale uuele loomingule. Inimesele 

avanevad loomisvõimalused teistel planeetidel vaid siis, kui suudetakse kiusatustest üle 

olla. Inimene näeb oma tegevuse tulemusi üks kord miljoni elatud aasta järel. Juhul, kui 

lastakse ühel energial liigselt domineerida teiste üle, saabub katastroof, mille tagajärjel 

algab kõik uuesti. Seda on juhtunud maailmas juba korduvalt. Üks miljoni aasta 

ajavahemik jaguneb kolmeks ajajärguks. Esimene neist ongi veda ajastu, teine kujundlik 

ajastu, kolmas okultne ajastu. Veda ajastu kestab üheksasada üheksakümmend tuhat 

aastat, mil inimene elab justkui laps paradiisis, vanemate hoole all. Jumal juhib inimest 

veda ajastul ning inimene ei küsi, kes ja kuidas maailma lõi. Nad teavad, et Isa ehk Jumal. 

Veda ajastu inimese  kehad ei haigestunud. Inimesed elasid perekonniti  erinevatel 

mandritel, neid ühendas püüdlus kauni ümbruse loomiseks. Oli palju kombetalitusi, 

pidupäevi ja karnevale. (Megre 2013: 105-107) 

Seejärel algas uus periood kujundlik ajastu, kus inimkonnal oli võime luua Universumis. 

Kui kujundliku ajastu läbimisel poleks tehtud vigu, suutnuks inimesed luua maapealsega 

sarnast elu ka uutel planeetidel. Paraku eksiti kujundliku ajastu 9000 aasta vältel alati ühe 

või isegi mitme kujundi loomisel. (Megre 2013: 97)  

Eksimused juhtusid, kuna Maa peale jäid raamatu sõnul inimesed, kelle kavatsused, 

tunded ja mõtted polnud puhtad. Loomisvõimalused sulgusid ning inimkond kandus 
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okultismi. Okultne ajajärk kestab 1000 aastat. Antud ajajärk algas inimteadvuse tugeva 

allakäiguga, mis viis planetaarse katastroofini. Vähemalt olevat juhtunud nii mitmeid 

kordi miljardite aastate jooksul. Hetkel elab inimkond samuti okultses eluperioodis, aga 

praegu läks planetaarse ulatusega katastroof inimkonnast mööda, olgugi, et aastatuhat sai 

täis.  Hetkel domineerib inimkonna üle veel pimeduse jõud. Kui inimkond  mõtestab lahti, 

mis on inimese tõeline olemus ja mis küsimuses alati eksitakse, saabub Maale õnneliku 

elu ajajärk. (Megre 2013:  98) 

Katastroofi ei toimunud praegu tänu kolmele ärkvel olnud vedale.  Pärast esimese Megre 

raamatu ilmumist, olles veel unes, hakkasid nad oma armastust maa vastu meelde 

tuletama. Jumaliku vedaliku kultuuri jõud tuli nendeni tagasi. Oma armastusega hoidsid 

nad katastroofi ära. (Megre 2013: 190-191 ) 

 

1.1.1. Liikumise nimetamine 

Välitööde käigus selgus, et mõnele üksikule inimesele võib liikumise nimi – Anastasia 

liikumine – olla vastumeelne, kuna Anastasia ei soovi, et temast liikumine ja eraldiseisev 

nähtus tehtaks. On kartus, et Anastasiat hakatakse ülistama ning alt üles vaatama, mistõttu 

inimesed ei muuda iseennast ega saa oma elu loojateks, vaid otsivad juhatust kuskilt 

väljapoolt. Sellisel juhul nad jääksidki seda otsima, kuna kuskil väljaspool juhatust ei 

eksisteeri. Pakuti välja, et kõnealuse liikumise nimetuseks võiks olla hoopis põliskodude 

või looduskodude loomine, mis poleks personaalne, aga siiski võimsa 

loomispotentsiaaliga liikumine.  

Megre (2013: 95) raamatust Suguvõsa raamat nähtub, et Anastasia nimetab end 

vedrussiks.  

See tähendab, et Anastasia on viimaseid iidsete slaavi algallikate inimeste reas. Vedruss 

on semiootiline segu venekeelsetest sõnadest Ved (teadmine,  ved'ma juur) ja Rus ( vana 

Venemaa). (Balzer, 2018)   

Õpetuse järgi ei ole vedrusside rahvas välja surnud, vaid hoopis magab. Vedrusside 

rahvas oli  ärkvel maa-aladel, mis on praegu piiritletud selliste riikidega nagu Venemaa, 

Ukraina, Inglismaa, Valgevene, Prantsusmaa, Saksamaa, Hiina ja India ning paljude 

teiste riikidega.  5000 aastat tagasi olevat oldud veel ärkvel sellel territooriumil, mis ulatus 
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Vahemerest ja Mustast merest põhjani. Anastasia sõnul on aasialased, eurooplased, 

venelased ja ameeriklased ühest vedrussi tsivilisatsioonist pärit inimjumalad. (Megre 

2013: 97)  

 

1.1.2. Liikumise teaduslik määratlus 

Anastasia liikumist nimetatakse mitmel eri moel. Lisaks eelnevas alapunktis nimetatud 

vedrusside usundile ja uinunud veedalastele, paigutatakse liikumist new age´i, 

uuspaganismi, loodususundi ja anastasianismi alla. Kuivõrd Anastasia õpetus on kirjas 

raamatusarjas „Venemaa helisevad seedrid,“  on liikumist kutsutud ka selle pealkirja 

järgi. Irina Sadovina (2020) liigitas anastasianismi oma uurimuses ökoloogiliseks 

utoopiaks. 

New age ehk uus vaimsus on subkultuur, mille juurde tekib tänapäeval pidevalt uusi 

gruppe ja ühendusi (Altnurme 2012: 7). New age liikumine tegeleb peaaegu kõikide 

eluvaldkondadega, tihtilugu peitub nendes suur loodusarmastus ja keskkonnamure 

(Whitworth 2006: 7).  Nende mõtete taustal tundub adekvaatne, et Anastasia liikumist 

uuritakse uue vaimsuse kontekstis.  

Kui raamatus räägitakse Anastasiast kui vedrussist, siis tekib küsimus, milline on õpetuse 

seos vedadega traditsioonilise ajalooõpetuse kontekstis.  

Nagu vene keeleski, tähendab ka sanskriti keeles sõna veda teadmist. Vedad on hinduismi 

kõige varajasemad pühakirjad, millele omistatakse jumalik autoriteet. Vedad jagunevad 

neljaks hümnide kogumikuks, loodud vanimas indoaarja ehk vedade keeles. Täpne 

tekkeaeg ei ole teada, arvatakse, et vedadest vanim Rigveeda pärineb ajavahemikust 

1500-1200 e.m.a.  

Vedadel põhines vedade polüteistlik religioon, mis keskendus ohvririitustele, kuivõrd 

jumalatele ohverdamisest sõltus muistsete indialaste uskumuste kohaselt nii kosmiline 

kui ühiskondlik kord.  (Mäll jt 2011:  255-256)   

20.sajandi esimesel poolel Pandžabis teostatud väljakaevamised näitasid, et seal oli 

kolmandal aastatuhandel eKr kõrge kultuuriga riike tekkinud. Veda usundit tema 
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esialgsel kujul, nagu oli  aarialaste sissetungimise aegu, kindlasti enam ei kohta. 

(Dammann 95: 27-28) 

Dammann (95: 29-30) ütleb, et veda-ajastu usundlikke arusaamu ei ole võimalik 

ühendada mingisse kindlasse dogmaatilisse süsteemi, kuid nad sisaldavad 

loodususunditest pärit mõtteid ja toiminguid. Loomade austamine oli kindlasti olulisel 

kohal. Samuti õpetust tegude tagajärjest ehk karmast, mis määravad inimese kuju ja elu 

tema tulevases eksistentsis.  

Vedade aja usuelu avaldus erinevates vormides. Aktiivse tegevuse juures harrastati ka 

askeesi ning seati piiranguid nagu näiteks paastumine, magamatus, vaikimine ja 

seksuaalne karskus. Palve ja maagilised riitused andsid uskumuste kohaselt väge kasuliku 

ja soovitu saavutamiseks. (Dammann 1995: 31)  

Inimkonna vanuse osas on traditsioonilises ajaloos ja Anastasia pakutud alternatiivajaloos 

muidugi suur (miljardite aastate suurune) vahe. Kuid teatud seosed on siiski olemas. Ka 

Anastasia õpetuses on  loomade austamine väga olulisel kohal, samuti usuvad Anastasia 

õpetuse järgijad hinge uuestisündi. Uuestisünd on aga positiivne nähtus, mida igaühe hing 

ihaldab. Hinduismi kombel uuestisündidest vabanemist ei soovita.  

Seksuaalse karskuse temaatika on ka oluline. Seksuaalvahekorda peaks astuma vaid 

suurest püüdlusest loomise poole ehk soovist last eostada. Ükski laps ei soovi siia ilma 

tulla lihtsalt lihalike lõbude tulemusel, usub Anastasia.  Tema sõnul tajuvad lapsed juba 

viljastamisel,  kas nad on loodud siia maailma armastusepuhangu tulemusena või mitte. 

Seksuaalne vahekord pelgalt lõbu pärast on inimeste jaoks halb, viies neid tõest eemale, 

mil suur hulk  energiat läheb lihtsalt raisku. (Megre 2011a: 78-79) 

 

1.2. Autor Vladimir Megre 

Vladimir Nikolaevich Megre (s 1950) on „Venemaa helisevate seedrite“ raamatute autor. 

Megre elu kohta pole väga palju teada - ainult need kogemused ja seigad, mida ta 

raamatute kaudu kirjeldab. On teada, et 1980-ndate keskel oli Megre abielus, tal oli üks 

tütar ning nad elasid Novosibirskis. Nagu paljud tol ajal,  kasutas ka tema ära perestroikat 

ja sellele järgnenud kommunistliku süsteemi kokkuvarisemist, et alustada 

ettevõtjakarjääri. Juba enne perestroikat  tegeles ta äriga, luues mitmeid 
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kaubandusühistuid.  1980. aastate lõpus rentis ta jõeaurikud. (The Story of….2021) 

Raamatuid ta varem kirjutanud ei olnud.  

1980. aastatel oli Megre Siberi regiooni ettevõtjate assotsiatsiooni president. Aastatel 

1994-95 organiseeris ta kaks laevaekspeditsiooni mööda Obi jõge marsruudil 

Novosibirsk - Salekhard - Novosibirsk, ümberringi vaid taiga. Reiside eesmärk oli leida 

üles helisevad seedrid, kuna taigaelanikud rääkisid sellest pidevalt. Piibliski on juttu 

seedrite erilisusest. Megre võttis sihiks neid raiuda ja müüa ehk nendega äri teha.  (Hallo, 

Kosmos, 2015)  

Elu läks aga teisiti, tema märgiline kohtumine reisil Siberi eraku Anastasiaga muutis teda 

inimesena nii palju, et hülgas oma äri ning läks Moskvasse hoopis raamatut kirjutama 

spirituaalsetest teemadest, mida Anastasia temaga jagas. Enne Anastasiaga kohtumist oli 

Megre enda sõnul pigem sellist tüüpi inimene, kes ei pööranud vaimsetele teemadele 

tähelepanu. Megre jaoks sai aga Anastasiast  loodusega kooskõlas elamise ja vaimsete 

tarkuste etalon.  (The Story of…2021)  

Kirjaniku sõnul on tal Anastasiaga ka poeg ja tütar. Raamatu järgi on nad ka abielus. 

(Megre 2011, 2015: 220)  

Vladimir Megre elab praegusel ajal Vladimiri linna lähedal, 240 km Moskvast, 

põliskodude külas (The Story of…2021). 

Megre sõnul peitub elu mõte ja õnn kauni loomises ning põliskodude rajamises (Hallo, 

Kosmos, 2015).  On näha, et Vladimir on oma vastustes tugevalt mõjutatud raamatus 

kirjutatust ning mõtted peegeldavad suuresti Anastasia õpetust.  

Megre usub, et inimkonnal läheb nüüdsest elu aina paremaks ja ilusamaks. Ta usub ja 

loodab, et pärast surma sünnib ta kuskil põliskodus uuesti poisina. Siis sünnib tüdruk, kes 

on Anastasia ja nad kohtuvad taas ning elavad igavesti koos. (Hallo, Kosmos, 2015) 

 

1.2.1. Kohtumine Anastasiaga 

Järgnevalt tuleb juttu Vladimir Megre versioonist kohtumisloost Anastasiaga. Nagu 

eelnevalt mainitud, oli Megre taiga reisi eesmärk leida üles helisev seeder.   
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Ta kohtas sel retkel üht vanade kalosside ja pearätikuga naist. Naiselt sai ta infot, et 

heliseva seedri nägemiseks peab kõndima 25 km. Megre mõtles, et see on väga pikk maa, 

kuna taigas pole teid ega radu, kuid nõustus siiski. Olles läbinud 5 km, tegid nad 

metsapeatuse. Sel hetkel märkas Vladimir, et naine võttis vanad riided seljast ning tema 

ees seisis kaunis naine. Ta ilu oli erakordne ja teiste naistega võrreldamatu. Edasi rännates 

jutustas naine talle taigast. Naises oli midagi ebatavalist, mis tekitas Megres hirmu. 

Näiteks komistas Vladimir ühel hetkel ja kukkus rinnaga naise käelaba peale. Naine 

lükkas ta mängleva kergusega püsti tagasi, jätkas vestlust, nagu poleks midagi erilist 

juhtunud. Jõudes kohale naise elupaika, mis paiknes  lagendikul, sattus Megre veel enam 

hämmingusse, kuna seal polnud ühtegi ehitist. Selgus, et naine ei vaja elamiseks midagi 

materiaalset. Loo tegi veel erilisemaks asjaolu, et  hundid, karud ja oravad olid Anastasia 

kari ning tema nende  karjajuht. (Hallo, Kosmos 2015) 

Anastasia rääkis, et nende perekond ja kogu suguvõsa on elanud põlvest põlve 

seedrimetsas, tema esivanemate sõnade kohaselt juba tuhandeid aastaid. Tsiviliseeritud 

ühiskonnast pärit inimestega on nad väga harva kontaktis. Kohtumised toimuvad vaid 

siis, kui nad tulevad seedrimetsast asulatesse, esinedes kas jahimeeste või justkui mõne 

teise küla elanikena. (Megre 2011a: 37-38) 

Megre veetis tol korral vaid kolm päeva taigas, kuid pärast seda kirjutas kohe oma 

esimese raamatu Anastasiast. Hiljem tegi ta veel retki Anastasia juurde, millest jätkus 

materjali veel üheksaks raamatuks.   

Raamatuid läbiva Anastasia õpetuste põhisõnum on tegelikult lihtne – elada tuleb 

tasakaalukat, armastavat ja looduslähedast elu naturaalses keskkonnas ehk põliskodus. 

Tuleb leida uuesti otsekontakt Jumalaga, süüa vaid seda, mis kasvab 50 km raadiuses ning 

õpetada ka lapsi samas vaimsuses. (Hiiemäe 2019: 25)  

 

1.3. „Venemaa helisevad seedrid“ 

Pärast  kohtumist taigas võttis Megre oma ülesandeks Anastasia kui väidetavalt kümneid 

tuhandeid aastaid tagasi maa peal elanud vedaliku tsivilisatsiooni ühe viimase esindaja 

õpetuste vahendamise raamatute kaudu (Halloo, Kosmos, 2015). 
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Salajane tarkus, mille Anastasia oma jälgijatele propageerija Vladimir Megre kaudu 

edastab, sisaldab nii ökoloogilise teadlikkuse kui ka „tagasi maale“ filosoofia sõnumeid. 

Ta sisendab lugejatele Megre kaudu positiivse mõtlemise jõudu. Ta sõnum sisaldab ka 

inimese täiuslikkust ja üleolekut  ümbritseva suhtes, mis võivad mõnikord tunduda 

vastuolus tänapäevaste keskkonnateadlikkuse põhimõtetega. (Balzer 2018) 

Raamatute kirjutamisprotsess oli olnud keeruline, Megre elas vaesuse piiril, kuid heade 

inimeste toel valmis esimene raamat juba aastaga, nimeks sai sel Anastasia. Raamatud 

osutusid menukaks, kuigi traditsioonilisel viisil reklaami neile ei tehtud. 2000 esimest 

koopiat müüdi kohe läbi, seejärel tehti 2000 kordustrükki, siis 10 000 veel jne, kõik müüdi 

läbi mõnede kuudega. Trükki läks veel miljoneid uusi raamatuid ja aastaks 1999 oli 

Vladimir Megre Venemaa loetuim autor. 2004 aprilliks oli ilmunud temalt 7 raamatut, 

millest 9 miljonit koopiat müüdi ainuüksi Venemaal (ei sisaldu netiraamatute arvud).  

(The Story of…2021)  

Peagi tõlgiti raamatud arvukatesse keeltesse ning neid saatis edu ka mujal maailmas.  

Raamatusarja nimeks on „Venemaa helisevad seedrid,“ järgnevalt tuleb kirjeldus, mis 

helisev seeder olemuslikult on.  

Õpetuse sõnul tuleb helisevaid seedreid ette väga harva, kõigest 2-3 tuhande aasta kohta. 

Raamatus on kirjas, et ülimal universumi intellektil ehk Jumalal, kes lõi inimese ja kõige 

ümbritseva, oli kavas anda inimestele võimalus kaotatud võimeid tagasi saada. Kasutada 

tarkust, mis on kogutud mittemateriaalsesse maailma ehk seedri sisse. Helisevatel 

seedritel olevat erakordselt tervendavad omadused ning ta rütm ja pulseerimine väga 

lähedane Jumalale endale.  Kui inimene paneb oma pihu heliseva seedri soojale tüvele, 

saab ta suhelda lõpmatu hulga tarkusega.  Mõned inimesed suudavad temale täielikult 

häälestuda, mõned tajuvad vaid kergelt. Vaid need, kes on võimelised tunnetama ja 

mõistma, kuulevad seedrilt palju tarkust. Näiteks võivad naised seeläbi omandada 

algallikate jõu ja tarkuse, teha õnnelikuks oma väljavalitu, mehe, enda kui Armastuses 

sündiva lapse. Seeder ei tee imesid, aga juhendab ja aitab naist tema valikutes. Piiblis 

räägitakse samuti seedrist – kuidas sellega inimesi ravida ja mil moel eluruume 

puhastada. Saalomon ehitas Jumalale seedripuust templi, kuid puu saamiseks pöördus ta 

kuningas Hiirami poole, kes annaks talle inimesi, kel oleks oskust seedripuid langetada. 
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Saalomon andis seedri eest oma kuningriigist kakskümmend linna ära, mis näitas seedri 

suurt väärtust.  (Megre 2011b: 190-192) 

 

1.3.1. Raamatute levik   

Esimene raamat sarjast „Venemaa helisevad seedrid“ trükiti aastal 1996 ja seda saatis 

koheselt menu. Tänaseks on sarjas 10 raamatut, mis on tõlgitud 24 keelde ning avaldatud 

rahvusvaheliselt, müüdud on üle 30 miljoni koopia.  (Readers meeting of…2019) 

Raamatusari mõjutas Venemaa mõttemaastiku tugevalt. Muutused hakkasid toimuma 

ideoloogilises, sotsiaalses, poliitilises ja majanduslikus sfääris. Inimesed inspireerusid ja 

avaldasid oma tundeid muusikas, sõnas, luules, maalides jne. Sadu inimesi jätsid oma 

tööd linnas ning kolisid põlistalude küladesse. Anastasia.ru lehest sai Venemaa 

otsingumootori top 20 enim külastatud lehte sekka. Usutakse, et see ideoloogia vormib 

Venemaa riigi tulevikku. (The Story of…2021) 

Anastasia õpetus on pälvinud ka Eestis nii eesti- kui venekeelse elanikkonna huvi. 2011. 

aastast on ilmunud kümmekond eestindatud Anastasia raamatut. Eesti Anastasia 

liikumise tegevus on olnud aktiivsem kümmekond aastat, periooditi on õpetuse huvilistel 

olnud oma foorum ja toimunud on mõttekaaslaste kokkutulekuid. Anastasia raamatutest 

on inspiratsiooni saanud Mauri ökoloogiliste ja iseseisva energiavarustusega põliskodude  

küla projekt Võrumaal, Rõuge vallas. (Hiiemäe 2019: 26 ) Mauri küla liikmetega on mul 

läbi viidud intervjuud, mida analüüsin põhjalikumalt neljandas peatükis.  

Vladimir Megre arvab, et  raamatud on saavutanud nii suure populaarsuse, kuna sisu 

resoneerub inimestega üle maailma. Abiks on olnud ka kaunid kaaneillustratsioonid, mis 

inimesi kõnetavad ja paeluvad. Ta ei olevat ise palju oma teoseid propageerinud, sest 

selleks ei ole olnud vajadust. (King, Rovenko 2011) Seega tema raamatud müüvad end 

justkui ise.   

Seeria oli menukas, tal on olnud palju autorikohtumisi nendes maades, kus raamatuid on 

tõlgitud. Ta asutas ka mittetulundusühingu Anastasia Fondi, mis levitab raamatus esitatud 

ideid ja toetab põliskodude liikumist. (The story of…2021) 

  



17 
 

1.3.2. Raamatute mõju 

Lugejad on saatnud Megrele palju kirju Anastasia kohta, nimetades teda Messiaks, taiga 

võluhaldjaks, jumalannaks kui ka lähedaseks sõbraks (Megre 2012a: 13). 

„Venemaa helisevad seedrid“ on olnud inspiratsiooniks paljudele kunstnikele ja teistele 

loomeinimestele. Mitmed inimesed on muutnud raamatute lugemise tagajärjel põhjalikult 

oma elu. Järgnevalt toon näite Hawaiilt Venemaale kolinud Mikael Kingist, kes tutvustab 

end kui uue maa visionääri.  

Teda mõjutas Venemaale kolima Anastasia õpetus ehk Megre kirjutatud raamatutest 

saadud inspiratsioon. Ta ütleb, et inimesed leiavad üles enda tänu nendele raamatutele. 

Jagavad oma nägemust ja kogemust luules, muusikas ja kunstis.  (King, Rovenko, 2011)  

Aastate jooksul on paljud lugejad võtnud Megrega ühendust, öeldes, et nad on 

fundamentaalselt end muutnud. On tundlikumad ja armastavamad ning tegelevad 

asjadega, mis neile rahuldust pakuvad. (Vladimir Megre on…2018) 

Järeldub, et Anastasia õpetus juhib inimesed raamatute kaudu nende algse kutsumuse 

juurde.  

Sõnum, mille näiteks Mikael King raamatutest sai, on elada teadlikult, lihtsustada oma 

elu ja tegutseda varasemast tähendusrikkamalt. Praktiseerida tervislikku eluviisi ning 

kasvatada põliskodus lapsi. Kõikide maailma murede vastus on armastus. (King, 

Rovenko, 2011) 

Megre arvates on sellise mõttelaadiga põliskodude loojatel otseühendus Jumalaga ning 

nad ongi Venemaa tulevik. Ka teised rahvused on ideed omaks võtnud, seega kogu 

planeedi tulevik.  Megrel on infot paljudest peredest, kes raamatute mõjul Venemaale 

kolinud USA-st, Kanadast, Israelist ja Inglismaalt jne. (King, Rovenko, 2011) 

Nagu mitmed teised raamatute mõjul taigasse reisinud Anastasia huvilised, sõitis ka 

Mikael Siberisse. Mediteeris seedrite all, korjas mustikaid ja tundis ühendust metsaga. 

Oma kogemust kirjeldas kui silla loomist Anastasiaga. (King, Rovenko, 2011) 

Raamatute mõju on kõige konkreetsemalt näha Venemaa ökokülade valmimises. Külade 

ideoloogiliseks aluseks on samuti raamatusari „Venemaa helisevad seedrid“. Selle järgi 

peaks iga põliskodu hõlmama vähemalt ühe hektari maad, mis kuulub perekonnale ja 
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pärandatakse põlvest-põlve. On huvitav, et tegemist on täielikult linnaliku projektiga, 

enamik osalejaid pole kunagi varem maapiirkondades elanud. Need ökokülad erinevad 

oluliselt teistest Euroopa küladest. On olemas ülemaailmne ökokülade võrgustik, mis 

ühendab erinevaid ideoloogilisi projekte, sealhulgas mõnda Vene Kin’s Domaini asulat. 

Kuid Venemaa kogukonnad ei keskendu mitte niivõrd ökoloogilistele küsimustele kui 

põliskodude territooriumile ja iidsetele traditsioonidele. Seetõttu eelistab enamik neist 

end globaalsetest liikumistest distantseeruda, pidades neid küll positiivseteks, kuid 

enamasti rikutud fenomenideks, mis ei suuda tagada harmoonilisi pereprojekte. 

(Andreeva, 2019) 

Megre kirjutas Venemaa presidendile avaliku pöördumise, et aidata omalt poolt kaasa 

maade eraldamiseks ja põliskodude rajamiseks (Megre 2012c: 116). Praeguseks on teada, 

et projekt õnnestus.  

Üks raamatu fenomene on veel see, et Anastasia on andnud palju indu ka puuetega 

inimestele, et nad on võimelised looma imelisi asju. On sisendanud neisse usku, et 

suudavad ka omal jõul ja õigete abilistega põliskodusid luua, kui linnas oleksid nad oma 

korterisse aheldatud. Anastasia suudab inimesi kokku tuua ja ühendada. (Vladimir Megre 

on… 2018) 

 

1.3.3  Skeptikud 

Nii palju kui on maailmas erinevaid liikumisi ja vaimseid õpetusi, leidub ka arvamusi 

nende kohta, sealhulgas skeptilisi hoiakuid.  

Anastasia liikumise kohta on samuti arutletud, et tegemist võib olla paduesoteerika või 

koguni fiktsiooniga.  Küsimuse alla on seatud, kas Anastasia üldse eksisteerib, või on 

lihtsalt ühe vene ärimehe väljamõeldis ja kaval rikastumise viis – Megre turundusprojekt, 

et müüa seedritooteid. Megred on süüdistatud isegi ususekti loomises. (Pealtnägija, 2012) 

Raamatuseeria „Venemaa helisevad seedrid“ Eesti kirjastaja Allan Kalve sõnab, et 

inimestele võibki tunduda see muinasjutulikuna. Kalve ütleb, et tema teab enda jaoks 

kindlalt, et Anastasia eksisteerib. Anastasia ei tee endast jumalannat või kedagi kõrgemat. 

Ta on jumala tütar nagu me kõik oleme. Samamoodi on vankumatu Kalve usk seedrisse. 

(Pealtnägija, 2012) 



19 
 

Rahvusvahelisel tasandil on üheks suureks skeptikuks Susan Richards, USA päritolu 

kirjanik ja endine filmiprodutsent, kes on uurinud palju postsovietlikku Venemaa 

ühiskonda ning ta kirjutab oma artiklis – Muinasjutt, mis haaras Venemaa - , et esimesed 

raamatud tekkisid aastal 1996 paiku, mil ka tema veetis uurimistöö raames palju aega 

Venemaa provintsialadel. Inflatsioon ja nõukogude liidu lagunemine tõi kaasa suure 

majanduslanguse. 40 % Venemaa rahvastikust sattus vaesusesse. Elu oli vaene, kaootiline 

ja hirmutav. Paljudele inimestele mõjus see laastavalt ka identiteedile – enam ei teatud, 

kes ollakse ja kuhu teel ollakse. Seetõttu leiab Richards, et inimesed vajasidki moodsat 

muinaslugu rõõmsa lõpuga, millesse uskuda. Teda hakkas aga huvitama raamatute mõju 

inimestele – kas oli tõesti võimalik, et paljud inimesed muutsid pärast raamatute lugemist 

oma elu? Ta soovis  näha ökokülasid oma silmaga. (Richards, 2009) 

Richardsil kujunes välitööde ja intervjuude põhjal arvamus, et Venemaa helisevate 

seedrite raamatute sarja autoriks ei pruugi olla Vladimir Megre ise, vaid taustajõuks võib 

olla ka mõni poliitiline mõjutusgrupp või lihtsalt teine isik. Lisaks tundusid Richardsonile 

raamatus esindatud ideed väga sarnasena Vene kosmismile, mis sai alguse 19. sajandi 

lõpul ja 20. sajandi esimeses pooles. Kosmismi peamisteks teemadeks on inimese võime 

mõjutada inimkonda ja kosmilist evolutsiooni, saavutada surematust, koloniseerida 

kosmost jne.  (Richards, 2009) 

Megre raamatud on saanud omajagu kriitikat ka teistes valdkondades. Mõni näeb 

Vladimir Megret kui oportunisti, kes müüb oma raamatuid „tõesti sündinud loo“ pähe 

omakasu nimel. Teised märgivad, et raamatud propageerivad pigem konservatiivseid 

pereväärtusi - ema ja isa juhtimas igat kodutalu - kui sotsiaalset võrdsust ja soolist 

võrdõiguslikkust. (Of-Hearts, 2016) 
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2. ANASTASIA ÕPETUS 

 

Religiooni põhitunnused on usk ja uskumused, käitumisnormid, müüdid ja rituaalid, 

pühad paigad ja ajad, õpetus ja filosoofia, väljendumine kultuuris ja ühiskonnaelus 

(Kulmar 2006: 10). Kuigi Anastasia liikumist võib pidada vaimseks õpetuseks, siis on sel 

kõik eelmainitud tunnused tegelikult olemas.  

Anastasia kohaselt peab usk väljenduma elulaadis, kavatsustes, tegudes, 

maailmatunnetuses, oma olemuse ja ülesande mõistmises ning ümbrusesse suhtumises. 

Ainult uskumisest tema sõnul ei piisa. (Megre 2011b: 194) Milline on Siberi erakule 

Anastasiale omistatud õpetus Vladimir Megre raamatutes, saabki käesolevas peatükis 

lugeda.  

 

2.1. Anastasia 

Megre avaldab, et  esmakordselt kohtas ta Anastasiat aastal 1994, mil Anastasia oli  26-

aastane. Ta välimus olevat olnud haruldaselt ilus – üle 170 cm pikk, kehaehitus sihvakas 

ning painduv. Tugeva füüsise,  kauni näo, kiire reaktsiooni ning fenomenaalse 

mõttekiirusega.  

Anastasiat olla õnnistatud siniste silmade ja pikkade heledate juustega. Megre koges, et 

ta soojendas justkui  nähtamatute kiirtega  kogu ümbrust. Lisaks kaunile välimusele, olid 

tal ravitseja võimed, tundes kõikide taimede omadusi. Anastasia veendumuste kohaselt 

on haigused märk sellest, et Jumal peab inimesega tõsist kõnelust. See tähendab, et 

inimene peab oma eluviise muutma. Kui muuta elulaadi, siis haigus läheb üle. Väga 

eristuvaks omaduseks on ka võime heiastada inimeste silme ette pilt sündmustest, millest 

ta parasjagu räägib. Pildid on täiuslikumad kui näiteks televiisori pilt – ruumilised, 

lõhnade ja häältega vastavast ajast, millest räägib. (Megre 2011c: 11-12) 
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Arvan, et erakordne välimus ja kõrge intelligentsus on omadused, mis lugejaid paeluvad. 

Kui sõnumisaatja on karismaatiline, nõiduslik ja salapärane isik, tuleb see raamatust info  

vastuvõtmisele kindlasti kasuks. 

Anastasia ei kasuta kosmeetikat, kohtumise ajal kandis seljas lühikest kleiti, kuigi sooja 

oli õues vaid 12-15 kraadi (Megre 2011a: 40). Põhjus seisneb Megre (2011a: 51) sõnul 

selles, et Anastasia ei kannagi riideid, kuna ta keha võimaldab kohaneda muutustega 

ümbritsevas keskkonnas.   

Soojal ajal magab ta rohul, külmal ajal karukoopas. Vahekord teda ümbritseva elusa 

loodusega on sarnane meie mõistes inimese ja koduloomade vastastikuse suhtega. Paljud 

loomad jälgisid teda, kui ta neile tähelepanu pööras. Anastasia ei mõtle riiete ega söögi 

peale. Ta  sööb seedripähkleid, taimi, marju ja seeni. Kogu toitu valmistavad talle oravad, 

ta ise ei pea kuivatama midagi. Juba lapsepõlves olevat Anastasia joonud peale ema piima 

ka teiste loomade piima. Meie tänase  tsivilisatsiooni inimese aju töötab selle nimel, et 

hankida oma kodu, muretseda toitu ja seksuaalseid vajadusi rahuldada. Aga need on 

teemad, millele Anastasia üldse aega ei kuluta. (Megre 2011a: 54-57) Seega loodus annab 

talle need iseenesest, Anastasia poolt vaeva nägemata.  

Kuna kõik see kõlab üsna muinasjutuliselt, nimetas ajakirjandus Anastasiat pärast 

esimese raamatu ilmumist taiga perenaiseks, Siberi nõiaks, prohvetiks, jumalikuks 

ilmutuseks, koguni tulnukaks (Megre 2011b: 7). Anastasia on oma lapsed isegi 

sünnitanud iseseisvalt põlisel lagendikul Siberis (Megre 2011c: 30).  

Aga Anastasia ütleb enda kohta, et ta on inimene, naine. Ta ei hoia peas suurt info 

kogumit, vaid tema mõtete puhtus laseb kasutada tervet universumi andmebaasi. (Megre 

2012a: 71) 

Anastasia taunib modernse maailma naudinguid nagu suits, alkohol, peod, söömine jpt 

(Megre 2011a: 91). 

Tema enda tegevuseks ja meelelahutuseks on aidata meie maailma inimesi, keda 

nimetame suvilaomanikeks või aiapidajateks. Anastasia lemmikvaldkondadeks võibki 

nimetada laste kasvatamist ja aiapidamist. Need tegevused päästavad lõpuks kogu 

inimkonna hädast, näljast, istutavad hingedesse headust ning kasvatavad tulevast 

paradiislikku ühiskonda. Aednikud suudavad soodustada ühiskonna teadvustamist 
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tehnokraatliku tee hukatuslikkusest. Anastasia on aiapidajatele justkui sisemine hääl, kes 

aitab neid salaja loodustarkustega. (Megre 2011a: 86-88  ). Mis meetodil ta seda kõike 

raamatus kirjeldatu põhjal teeb, tuleb juttu järgmises alapunktis.  

 

2.1.1. Anastasia kiireke 

Anastasia üks võimeid on näha kaugete vahemaade taha nähtamatu kiire abil,  mis olevat 

kõigis inimestes olemas, kuid mida ei osata kasutada.  

Inimene suutvat kõike juhtida – unistusi, unenägusid, intuitsiooni jne. Kiireke koosneb 

inimeses olemasolevast infost, ettekujutustest, intuitsioonist ja hingetundmustest. 

Järelikult on ka kiire abil nägemisvõime une moodi, mida inimese tahe teadlikult juhtida 

võib.  

Inimene on aga praeguseks kaotanud suurema osa oma juhtimisvõimest, nii 

loodusnähtuste kui iseenda juhtimise osas. Usutakse, et uni on kõigest väsinud aju tarbetu 

sünnitis. (Megre 2011a: 58-60) 

Anastasia kiireke võib inimesi soojendada pika vahemaa tagant. Kiir saab infot 

vahendada, meeleolu parandada ja inimeste valusid väljutada osaliselt. Mõtete puhtus on 

oluline, et kiireke saaks energiat. Anastasia mõtiskleb päevad läbi, modelleerides 

inimkonna minevikku, olevikku ja tulevikku. Ta koondab endasse teiste elukogemuse ja 

seda kogemust kasutades kavandab tulevikku ja aitab seeläbi teisi. (Megre 2011a: 62-64) 

Anastasia sõnul on telepaatia ka vägagi reaalne asi. Selleks peab olema vaid piisavalt 

tahet,  mõlema poole soovi ning arenenud kujutlusvõimet. (Megre 2011a: 65) 

 

2.1.2. Elu taigas 

Anastasia elab sügaval Siberi taigas, kus elasid ta vanemad ja vanavanemad. Lähima 

külani on sealt 25-27 km. Tee sinnani on niivõrd metsik, et teejuhita olla keeruline tema 

juurde jõuda. Anastasia elab hooneteta ja tuleasemeta lagendikul, mis on rohkem 

hooldatud kui teised ning lilli kasvab ka rohkem. (Megre 2011c: 11) 
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Taigas elavad peamised loomad on ilvesed, kaljukassid, vöötoravad, sooblid, oravad, 

karud, rebased, hundid, põhjapõdrad, hirved, põdrad, metskitsed, karihiired ja hiired. 

Lindudest metsis, laanepüü, pähklimänsak ja käbilind. Taiga külmadel talvedel on 

paljudel loomadel anabioos ehk talveuni. Taiga taimemaailm on samuti  rikkalik, seal 

kasvavad kadakas, kuslapuu, sõstar, paju, mustikad, pohlad, jõhvikad, rabamurakad, 

jänesekapsas, uibulehed, sõnajalad jpm.  

Puudest on olulisemad kuused, nulud, lehised, männid ja siberi seeder. Siberi seeder ja 

seedrimänd ei ole Megre sõnul samad, kuna Siberi seeder kannab unikaalseid vilju, tema 

viljade ehk pähklite väärtus ületab tunduvalt nende seedrite viljade väärtuse, mis 

kasvavad teises kliimavööndis. (Megre 2011c: 14)  

Seedriseemned taluvad pakast ja säilivad pikka aega. Seedrimänniseemneid on raamatus 

kirjeldatud kui ökoloogiliselt kõige puhtamaid ja tervislikumad saadusi.  

Seedripähkli tuum sisaldab kogu vajalikku vitamiinikompleksi, mida inimene vajab. 

Sellel  puuduvad vastunäidustused, ka rasedad ja imetavad naised tohivad seda süüa. 

(Megre 2011c: 15) 

Anastasia usub, et taigaloomade naha kvaliteet on just seetõttu parim, et nad söövad 

seedrimänniseemneid. Seedrialade siberi soobli nahk on oma väärtuselt alati esimene 

maailmas. Loomade tervislik seisund on seega väga hea, samamoodi mõjub seeder ka 

inimestele. Loodus annab kõige vajaliku ise – maaviljelus tähendab inimkultuuri 

loomuliku loodusetundmise kaotust. (Megre 2011c: 13-16) 

Eelpool kirjeldatud on vajalik Anastasia elukeskkonna mõistmiseks, kuna öeldes, et 

loodus teda teenib, käib selle alla ka asjaolu, et Anastasia kõneleb loomade keelt ning 

metsloomad toovad talle signaali peale süüa. Kõik, mis Anastasiat ümbritseb, ühtlasi ka 

kaitseb teda.  

Metsloomade territooriumil elavad loomad peavad sellel elavat inimest karjajuhiks.  Nad 

võtsid põlvkondade kaupa õppust Anastasia esivanematelt, nüüd õpetavad ise oma 

järeltulijaid. Anastasia sööb ise vähe ja ei pea söömise protseduuri üldse oluliseks.   

Ta ei vaja soojasid riideid ega tuleaset ka talvel mitte. Selleks on tal erinevais taiga paiguis 

olemas muldonnid. Hilissügisel täidab Anastasia magamistoa kuiva heinaga ja suundub 
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talveunne, nagu nii mõnedki loomad. See tähendab, et Anastasia oganismi elutegevus on 

viidud miinimumini ja tal puuduvad nähtava elu tundemärgid. (Megre 2011c: 21) 

Maailm on algusest peale loodud nii, et inimene ei peaks raiskama oma mõtteid sellele, 

kust ja millist toitu hankida. Kõik valmib inimesele vajalikus järgnevuses ja toituda tuleb 

nagu hingata, mis tähendab toitumisele mitte tähelepanu pööramist. (Megre 2011a: 49 ) 

Taiga on ideaalne näide sellest, et loodus suudab kõike eluks vajaminevat ise kasvatada, 

ilma inimese abita. Kõik, mis kasvab maa peal, on tegelikult Jumala materialiseerunud 

mõtted. Jumal korraldas kõik nõnda, et inimene ei pea toiduhankimisega vaeva nägema. 

(Megre 2012c: 8)  

 

2.1.3. Suhe teadusega 

Inimkond on tänapäeva kunstliku maailma ise loonud, elades ja teenides selles orja 

kombel. Anastasia juhib tähelepanu sellele, et  kaasaja meditsiini peetakse 

traditsiooniliseks, kuigi see teadus on vaid paarsada aastat vana. Iidseid ravitsejaid 

peetakse justkui petisteks.  

Meditsiinis peakski olema Anastasia sõnul kaks suunda ja neid mõlemaid tuleks koolides 

õpetada. Ta usub, et 80% tõbedest saab ravida rahvameditsiiniga. (Megre 2011c: 131) 

Haigus tõendab, et inimene on kaugenenud looduslikest mehhanismidest, mis peaksid 

tagama ta hea tervise. Loodusega on vaja luua informatsiooniline kontakt. (Megre 2011a: 

104)  Anastasia ei piirdu vaid loodusega, vaid ütleb, et inimene võib vahetada 

informatsiooni koguni kosmosega, vaadates öösel tähistaevasse (Megre 2011a: 105). 

Ühtlasi veenab Anastasia inimesi, et kõik,  mis on loodud tehnokraatlikus maailmas, 

eksisteeris ja eksisteerib ka bioloogilises maailmas ja oluliselt efektiivsemal moel.  

(Megre 2011c: 214) 

Anastasia nimetab teadust ja teadlasi hävitavaks mõtteks, mis vallutas alguses inimese, 

valmistas oda ja kivist otsa, seejärel juba noole ja raudotsa, kuni tänapäevase 

sõjatehnikani välja. Hävitav mõte soovib hävitada kõike Jumala loodut, tehes seda 

inimeste kaudu. (Megre 2012b: 58) 
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Kõigi kümne raamatu  jooksul joonistub välja hoiak, et  teadlased lõhuvad ja hävitavad 

maailma. Tehnokraatlik ühiskonna vili on see, et algsest arukast algallika olendist sai 

praegume mõistuseta olend. 

 

2.2. Loomine 

See alapeatükk kirjeldab, kuidas Anastasia nägemuse järgi maailm tekkis.  

Igas inimeses on kogu universumi tõed alatiseks hoiul ning igas jumaliku loomingu viljas 

sisaldub täielikult kogu Looja informatsioon. Inimene on Looja kõrgeim looming ja temas 

on säilinud kõik Looja poolt loomishetkel antud. Need tõed leitakse üles oma tunnetest. 

(Megre 2012b: 7-9)  14 

Alguses ei olnud Maad, aga universum oli täidetud erinevate energiatega. Elavad 

olemuslikud energiad lõid pimeduses, vajamata välist valgust. Ka praegu eksisteerib 

universumis hävitav mõte ja elu loov mõte. Need energiad ei puutunud teistega kokku, 

arvasid olevat end maailmas üksinda. Kuid siis puudutas neid maailma vaime üks kontakt. 

Korraga valgustas üks energiakompleks kõiki teisi, kelle suurim soov oli luua ühiselt ning 

unistas kõigi rõõmust seda jälgida.  Energia nimetas end Jumalaks, kes võib võtta endasse 

vastu kõikide energiate osakesed. Jumal valdas unistuse energiat, suutes endasse vastu 

võtta kõik teised ning erinevaid energiaid tasakaalustada ja ohjeldada. Universumi 

täielikus pimeduses kiirendas ta endas kõikide maailma energiate liikumist. Looja jäi 

vaakumisse, mis aina laienes. Jumal nägi juba vaimusilmas koidikuid, linnulaulu ja tundis 

õite lõhna. (Megre 2012b: 14-15) 

Jumal tajus puudutust, mis aitas vaakumi täita valgusega - armastuse ja inspiratsiooni 

energia, kelle osake oli ka juba Loojas olemas. Armastuse energia oli ainuke, kes suutis 

ohjeldada põlguse, viha ja kurjuse energiaid. (Megre 2012b: 17). Usun, et siit tuleb välja 

ka järgijate seas populaarne mõte, et armastus võidab kõige.  

Tulles tagasi loo juurde, siis armastus täitis valgusega vaakumi Looja ümber. Jumal oli 

vaimustuses ja ütles, et tema loomise unistused peavad jääma just armastuse helendusse.  

Kogu universumi südamik ilmus nähtavale, milleks oli planeet Maa. Nähtavaks said ka 

tähed, Päike ja Kuu. Maa tekkis eneseküllase loominguna, misjärel kõik maailma olendid 
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vaatasid hämmingus Maa poole, mis oli kõigega kontaktis, kuid kellelgi polnud luba teda 

puudutada.  Jumala sisemine innustus kasvas, valguses muutis jumalik olemus oma 

piirjooni ning võttis praeguse inimese keha kuju. (Megre 2012b: 18-19) 

Jumal lõi edasi, kuniks teatas vaimustusega, et siin ongi tema poeg ehk inimene. Inimene 

on materiaalne, temas on kõikide maailma energiate osakesed olemas ning ta elab kõigil 

olemise tasanditel. Ta on Looja sarnane, lausa peegelpilt. Inimene toob rõõmu kõigele 

olemasolevale.  Tehes loometööd, saab lõpmatuseks tema üha korduv taassünd. Osake, 

mis pandi esimesse poega, asub ka kõikides teistes, kes sündinud Maa peal. (Megre 

2012b: 20) 

Jumal ütles, et inimene on minu poeg, minu näo järgi loodud ja minu sarnane. Ta tahtis, 

et inimene oleks temast tugevam ja kõikide maiste lapsevanemate püüdlused on selle 

kinnituseks. (Megre 2012b: 24) 

 

2.2.1. Esimene inimene 

Anastasia kasutab esimese inimese kirjeldamisel nime Aadam, kes toitus esimestel 

päevadel õhust. Õhk oli sel ajal praegusest väga erinev, kuid just sellised võimalused olid 

alguses inimesele antud. Õhus olid lahustunud õietolm ja puhtaimad kastetilgad. (Megre 

2012b:  27-28) 

Aadam elas 118 aastat üksinda Maa peal, kuid jäi üha apaatsemaks. Jumal lõi energiaid 

kiirendades kauni tütre Eeva. Aadam jäi aga naise suhtes ükskõikseks. Jumal tajus, et maa 

pealt on puudu Armastuse energia ja saatis ta enda juures ära maale. Sellise ohverduse 

hinnaks oli see, et nüüd jäi Jumal ise nähtamatuks, kõigil elu olemasolu tasanditel. Kuid 

Jumal lubas tõusta koiduna igal algaval päeval, paitada maad päikesekiirtega, andes 

märku igale pojale ja tütrele, et igaüks suudab oma hinge kaudu temaga rääkida ja 

ühenduses olla. ( Megre 2012b – 31-35) Järelikult on mõte selles, et Jumalaga 

suhtlemiseks pole vaja vahendajaid.  

Armastuse energia saabus Maale, süleles inimesi Maa peal. Tänu sellele sai keset 

universumit inimene kõikidest olendeist tugevamaks, kõigil elu olemiste tasanditel. 

Aadam ja Eeva hakkasid üksteist armastama. (Megre 2012b: 37-38)  
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Jumal ütles Aadamale, et kogu nähtav looming on tema materialiseerunud mõtted ja 

unistused (Megre 2012b: 47).  

Jumal ei ajanud neid paradiisist välja nagu Piiblis kirjas (Megre 2012b: 48). 

Maailmas on olemas vaimolendid, kelle energiakompleksid sarnanevad veel Jumalaga. 

Nad on sarnased, kuid mitte Jumalad. Nad pole suutelised looma harmooniliselt elavat 

loomingut.  

Kui vaimolendid nägid,  et inimene on kõigest tugevam, tekkis nendes soov seda korrata. 

Ka praegu eksisteerivad planeedid, kus käimas elu, kuid seal leidub maise eluga vaid 

väärastunud sarnasus. Vaimolendid püüdsid imiteerida Jumalat, kuid ei suutnud luua seda 

Maale omast harmooniat, vastastikkust seotust kõigega ja kõigiga. (Megre 2012b: 50-52) 

Jumal ei avaldanud oma saladust ja vaimolendid hakkasid tiirlema ümber inimese, et äkki 

tema avaldab. Kuid inimene ei saanud vastust anda, kuna ta ka ei tea lõplikku tõde. 

Inimestes tekkis samuti huvi ja hakati Jumalalt samu küsimusi pärima. Jumal palus 

inimest, et ärgu mõelgu sellele, millise jõuga on kõik tehtud. Parem tegelegu loomisega, 

andega luua siin ja teistes maailmades.  

Jumala loomistehnika peab jääma saladuseks, sest kui teistel planeetidel tekiks 

eluvormid, mis maiste vormide poolest võrdsed, tekiks sõjad. (Megre 2012b: 50-52) 

Vaimolendid õhutasid ka Aadamas ja Eevas uhkust ja isekust. Et luua midagi veel 

täiuslikumat, kui on olemasolev, peaks lammutama, et näha, kuidas looming töötab.  Eeva 

soovitas Aadamile, et kõik saab olema kergem ja parem, kui ta õpib tundma kõige 

sisemist ehitust. Aadam murdiski puuoksa viljadega. (Megre 2012b: 54-55) Inimese loov 

mõte on tänaseks päevaks peatunud, lammutades ja proovides lahti mõtestada kõike.  

 

2.2.2. Surm ja uuestisünd 

 Alguses võis inimese keha elada niikaua, kui tema hing soovis. Tänane inimene lühendab 

iga sekundiga ise oma eluiga.  Surm on inimeste enda välja mõeldud ja tekitatud. Suits, 

alkohol, saastunud õhk, suretav toit, pidev viha – inimesed ise kiirendavad surma tulekut. 

Inimene on vaba, igaüks rajab oma elu ise, määrab teatud hetkedega kindlaks oma eluea. 

(Megre 2012b: 29-30) 
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Jumal  lõi inimese surematuks kolmel tingimusel. Tuleb luua elav maa-ala, mis inimest 

enda poole tõmbab ja mille poole inimene püüdleb. Maa peal peab olema kasvõi üks 

inimene, kes mõtleb temast heasoovlikult ja armastusega. Lisaks ei tohi kunagi lubada 

endasse mõtteid selle kohta, et surm võiks sind tabada. Megre väidab raamatus, et 

armastusega põliskodu rajavad inimesed kehastuvad aina uuesti ja uuesti. (Megre 2014b: 

213) Ümberkehastuda saab ka teistele planeetidele (Megre 2014b: 224).  

Inimestel on võimalus elada igavesti, kui luua universumis elu (Megre 2014b: 227).  

Tähelepanuväärne on Anastasia arusaam matmisest. Ta ei soovita matta lahkunud 

lähedasi surnuaeda, vaid oma põliskodu aladele. Mälestusmärke pole vaja tehislikult 

püstitada, sest ümbrus kannab ise nende inimeste mälestust. Hea mälestus toob hinged 

Maa peale tagasi. Esimesena taaskehastuvad materiaalses plaanis need hinged, keda 

meelitavad Maale just head mälestused. Rituaalid ei oma tähtsust, aga siirad tunded küll.  

Esivanemate taimed võimaldavad alateadvuses nendega suhelda ja nendest saavad 

inimese kaitseinglid. Hinged kehastuvad Maal uuesti kolme põlvkonna järel. (Megre 

2012b: 203-205  ) Hingede taassünd on seega Anastasia õpetuse järgi positiivne nähtus, 

mille poole püüelda. Erinevast budismist ja hinduismist, kus eesmärk on ümbersündidest 

vabaneda.  

 

2.3. Jumal 

Anastasia õpetuse kohaselt on Jumal poolenisti kehastunud – piltlikult öeldes on ta kehaks 

kõik Maal elavad inimesed (Megre 2011b: 167).  

Inimese jaoks on aga kõige lihtsam mõista Jumalat nii, et tema märgid avalduvad 

looduses (Megre 2011b: 163). 

Jumal on isiksus ja kõige Isa. Temas on kõikide universumite energiate kompleks ja 

tunnete kogum, mis on omane inimestele. Ta rõõmustab, muretseb, kurvastab, kui keegi 

tema tütardest või poegadest valib kannatuste tee. Jumal soovib, et ta lapsed kulgeksid 

mööda jumalikke radu, kasutades oma vabadust. Kõnniksid ühise loomise ja taassünni 

poole. (Megre 2012b: 77 ) 
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Inimene on tegelikult vaba suhtumises Jumalasse, kas armastada teda või mitte. Keegi ei 

saa inimest juhtida vastu tema tahtmist. Jumal soovib inimese armastust vastuseks oma 

armastusele, kuid Jumal soovib vaba inimese armastust, täielikku ja Temale sarnast. 

Jumal lõi kõige selle, mis silmale nähtav – planeedid ja kõige muu, mis seavad korra 

kõige jaoks. Nad teenivad taimi ja loomi, inimkeha, kuid nende võimuses pole inimese 

hing ja mõistus. Mitte tähed ei suuna, vaid inimene mõjutab oma alateadvusega kõiki 

planeete hoopis. Näiteks kui kõik inimesed sooviksid midagi koos, siis see täituks. 

Palvetel ehk kindlatel täheühenditel on suur jõud. Need kombinatsioonid on reastanud 

valgustatud inimesed Jumala abiga Anastasia sõnul. (Megre 2011a: 195-197) 

Sõna jõudu uskumine on olulisel kohal, sõnadel on tervendav jõud. Selles pole müstikat 

ega fantaasiat. Kui inimeses on helged tunded, siis see mõjutab organismi hästi. Jumal 

soovib, et kõigil oleks hea. (Megre 2011a: 199 ) 

 

2.3.1. Inimene 

Inimesele on antud kõige suurem vabadus – vabadus valida tumeda ja heleda vahel. 

Inimesele on antud hing. Kõik nähtav kuulub inimese valitsemise alla. (Megre 2011: 195) 

Varajastel inimestel polnud vaja kosmoselaevu, nad nägid soovi korral, mis teistel 

planeetidel toimub. Infovahetus toimis teisiti kui praegune telefon, raadio, telekas jne. 

Parimad ravimid said nad loodusest, mõtlemisvõimelt kõrgem nendest oli vaid Jumal ise.  

U 10 000  a tagasi hakkas inimtsivilisatsiooni hulgas, mille rahvas asus tol ajal praeguses 

Põhja-Aafrikas, Euroopas, Aasias, Kaukaasias, ilmuma inimesi, kelle side Universumi 

Intellektiga osaliselt või täielikult tuhmus. Seal algas inimkonna liikumine planetaarse 

ulatusega katastroofi poole: kas ökoloogilise, bakterioloogilise või tuumakatastroofi 

poole.  

Mittetäisväärtuslikud inimesed, invaliidid, kaotasid järjest aru ja oskuseid.  Nii nad 

mõtlesid välja kivikirve, oda kuniks tuumapeadeni välja. Täiuslik looming oli sellega 

lõhutud, asendades need oma algeliste asjadega. Loodi kunstlik maailm, milles tekkisid 

sõjad, riiud ning kaklused. (Megre 2011b: 198) 
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Maa peal on seega kõik loodud inimese jaoks, igal rohuliblel ja putukal on oma ülesanne, 

nad on määratud inimest teenima. Paljud ravimtaimed on selle kinnituseks. Kuid selles 

maailmas teab inimene liiga vähe, et kasutada tema käsutusse antud ja tema hüvanguks 

loodud võimalusi täiel määral. Kuid Anastasia teab, et põliskodude loojad ja  

suvilaomanikud usuvad. Nemad selgitavad ja tõestavad lõpuks inimkonnale kõik. (Megre 

2011a: 89) 

Tänu neile saab inimkond tulevikus taas elada nagu algallikate inimesed, kel olid algusest 

peale jumalikud teadmised. Jumal andis kõik teadmised suure loomise kohta kõikidele 

inimestele ilma eranditeta. (Megre 2014b: 62)  

Inimene on võimeline isegi oma keha ise ravima paljudest haigustest terveks. Selleks on 

vaja haiguse põhjus  lahti mõtestada Vedrussi tsivilisatsiooni ajal elasid inimesed üle saja 

aastaseks. Neil polnud haiguseid ja nad toitusid Jumala retsepti järgi. (Megre 2014b: 64)  

Kõnealusest toitumisest tuleb töös edaspidi veel põhjalikumalt juttu. Seetõttu ei valmi 

saadused nagu taimed, viljad, marjad ega puuviljad kunagi korraga. Anastasia meelest 

tegi Jumal meelega nii inimeste kasuks.  

Kokkuvõtteks võib öelda, et inimene on kogu loomingu tipp. 

 

2.3.2.  Hing 

Inimese hing  koosneb kõigest nähtamatust, mis inimeses olemas. Sealhulgas on selles ka 

mõned aistingud ja kiindumused, mis omandatud kehalise eksistentsi ajal. Inimese surres, 

toimub kehalise eksistentsi lõpp ning energia jaguneb eraldi energiateks, mida kasutavad 

hiljem kasvavad eluskooslused ja hädavajalikud loodusilmingud. Kõige tugevam energia 

on Jumal. Isegi Anastasia ei suuda lõpuni mõista Jumala energia jõudu. (Megre 2012a: 

38-39) 

Hing on energia, mis ei vaja puhkust. Une ajal võib minna hing teistesse 

dimensioonidesse, hõljuda Universumi planeetide keskel. Halbades tingimustes nagu 

linnakeskkonnas elavad ja kahjulike eluviisidega haiged inimesed peavad arvestama, et 

nende hing ei rända. (Megre 2011c: 24) 
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Magamajäädes lahkub inimesest nähtamatu energiakompleks. Tema teine mina lahkub 

osaliselt kehast. Sellistel hetkedel puuduvad inimese jaoks maised rajajooned, kaob aja ja 

vahemaa tähendus. Teadvus jõuab ükskõik, mis kohta universumis ainsa hetkega soovi 

korral. Terves universumis suudavad luua vaid Jumal ja tema poeg ehk inimene. (Megre 

2012b: 11) 

Anastasia usub hingede taassündi. Ta ei luba matta lähedasi surnuaeda, vaid sängitada 

nad põliskodude mulda. Põliskodusse maetud inimesed hakkavad oma hingega seal 

elavaid aitama ning hoidma. (Megre 2011c: 24)  

 

 2.3.3.  Jumalik toitumine  

Anastasia õpetuse põhisõnumeid on kindlasti see, et toituda tuleb nagu hingata.  

Pääsemist nähakse just põliskodude loomises, uute põliskodude inimeste mõttekiirus 

hakkab ületama kindlasti praeguste oma, tänu õigele toitumisele ja eluviisile. (Megre 

2014a: 71) 

Algallikate inimeste eluviis oli praegusest erinev, inimesed mitte ainult ei tundnud 

loodust, vaid ka juhtisid seda.  Preestrid peitsid inimeste eest selle, mille Jumal andis 

igaühe käsutusse. Rituaalid loodi, et juhtida inimese tähelepanu kõrvale olulisest. 

Inimesed arvasid ekslikult, et läbi rituaalide avaldavad nad Jumalale austust, kuid 

tegelikult eemaldusid tema loomingust. Neil katkes side universumi infoga. Hakkasid 

tekkima toitumisõpetused, kehtima väljamõeldud piirangud ja käsud. (Megre 2014a: 72-

73) 

Anastasia jutustab inimestele taas Aadama toitumisest. Suurim erinevus praeguse 

maailmaga ongi see, et toiduhankimine ei kiskunud inimesi algselt suurte tegude juurest 

eemale, toituti õhust ja selles sisalduvatest kasulikest ainetest. Õhk, vesi ja tuul teenisid 

inimest. (Megre 2014a: 77-78) 

Kui toituda, nagu hingata, siis näeb see välja näiteks nii, et inimene jalutab oma 

põliskodus. Ärkab, korjab sõstrapõõsast 3 marja ja sööb need ära, kuna need on vajalikud 

talle just sellel hetkel. Seejärel läheb inimene edasi ja nuusutab lille, seda eetrit on talle 

just parasjagu vaja. Inimene käib ringi, naeratab, mõtiskleb omaette millestki ja küllastub 

samal ajal ehk toitub nagu hingab. Kogu info, mida need taimed kannavad inimese kohta, 
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on kaasas iga maa peale sündinud inimesega. Üksnes inimese organism ainsana teab, 

mida tema peab just tarbima. (Megre 2014a: 81) 

 

2.4. Põliskodud 

Põliskodude mõiste on käesolevas töös juba mitu korda esile kerkinud, kuna see ongi 

liikumise tuum. Inglise keelses kirjanduses on põliskodude ja põliskodude küla nimetused 

kin´s domain ja kin´s domain settlement.  

Igal perekonnal peab olema maatükk, vähemalt hektari suurune, mida ta ei müü edasi, 

vaid pärandab põlvest põlve oma järglastele. Põliskodu on paik,  mille perekond muudab 

vastavalt oma kõikidele vajadustele paradiislikuks elavaks oaasiks. (Megre 2011c: 26) 

Paneb mõtlema, miks just hektar. Oletatavasti on see suurus lihtsalt optimaalne, kus 

inimene suudab oma mõtte ja südamega haarata kõike seal kasvavat. Rohkemaga ei 

suudetaks suhelda.  

Anastasia ütleb, et tänapäeva modernsed inimesed ei ela päriselt, vaid nad on samuti 

uinunud vedalased. Mõistlik inimene ei saaks nii elada, nagu tänapäeval elatakse – 

betoonvanglates, selle asemel, et loodusega kooskõlas elada.  Seetõttu kutsub ta inimesi 

üles looma oma põliskodusid. Ehitama põliskodude külasid, et austada oma esivanemaid 

ja unustatud hingi. Kes rajavad põliskodu õigetel alustel, saavad seeläbi surematuteks, 

kehastudes lihtsalt ümber. Saamaks reinkarneeritud, peab olema maa peal keegi, kes 

inimest tagasi kutsub. Kõige sellega tahab Anastasia anda inimesele tagasi selle vabaduse, 

mis neil algselt algallika inimestena oli. (Vladimir Megre on… 2018) 

Anastasia liikumise järgijad usuvad, et kui nad elavad põliskodudes loodusega kooskõlas, 

tervislikke eluviise järgides ja Anastasialt saadud näpunäidete järgi toimetades, siis 

loovad nad harmoonilise ja täiusliku uue inimkonna, kes ongi õnneliku ajajärgu aluseks 

ja märgiks.  

Põliskodu sügavaim olemus peitub selles, et ta kannab endas  armastuse energiat. 

Tavalisest kodust või talust eristabki seda just armastuse atmosfäär, mida põliskodu looja 

püüab teadlikult oma koju tuua. Taimed pannakse kasvama enda ja lähedaste jaoks, et 

need tooks küllust ellu selle kõrgemas tähenduses. Põliskodus elamine tagab heaolu, 

meelerahu, ja tasakaalu. Põliskodud ei ole loodud mahemüügi eesmärgil – kõike 
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kasvatatakse ainult enda tarbeks. Ümbruse loomisel ja istutamisel on oluline suhtlus 

maaga (Intervjuu Allan Kalvega, 2021). 

Oma maatükk on inimese pärusmaa, kus sünnivad ja elavad järeltulijad, tuletades soojalt 

meelde põliskodude rajajat, loojat ja esivanemat ennast. Tükile tuleb rajada suguvõsa 

põlispuu, soovitatavalt seeder või tamm, mis kasvavad sadade aastate vanuseks ja näevad 

veel palju põlvkondi. (Megre 2012c: 114) See on Anastasia jaoks ka nägemus võimalikust 

igavesest elust, mida põliskodu rajamine inimesele lisaks kõigele muule pakub. 

Põliskodu üheks tähtsaimaks elemendiks on elav tara, kuna tehislik tara võib kergesti 

hävineda. Põliskodus peaks kindlasti olema tiik, pandud kasvama aed ja metsapuude salu. 

(Megre 2012c: 115) Päevalill võiks olla kindlasti istutatud (Megre 2011a: 94). Kokku 

võiks põliskodusse istutada vähemalt 300 mitmeaastast taime (Megre 2014a: 90).  

Paljud põliskodude rajajad ei soovi tuua sisse elektrit ega kasutada tehnikat (Megre 

2011c: 200).  

Soovitused põliskodu rajamiseks on leitavad nii raamatutest kui interneti allikatest 

(LISA), kuid siiski on antud rajajale üsna vabad käed kujundada just enda soovidele 

vastav kodu.  

 Maja võib laguneda 100 aastaga, aga inimese alustatud elava looduse korraldamine 

kestab sajandeid, kuna ta hakkab end ise täiendama ja tugevdama. Kui inimesel ei ole 

veel põliskodu, aga soov on juba algust teha, siis luua saab tegelikult kohe – aknalaual 

olevasse potti külvata tulevaste põlispuude seemned. (Megre 2012c: 115) 

Istutamisse ja maaga suhtlemisesse vaev tasub end ära, kuna tänu sellele tervendab 

põliskodu inimest füüsilistest haigustest. 

Kui kõik inimesed või vähemalt suurem osa inimkonnast hakkavad looma põliskodusid, 

siis muutubki maailm imeliseks paigaks. Tänu sellele lõppevad ka sõjad ja katastroofid. 

Inimesele avalduvad uued teadmised ja võimalused. Inimene võib luua maailmu ka teistel 

planeetidel, analoogselt Maaga. (Megre 2011c: 27) 

Järgnevalt tulevad vaatluse alla Anastasia konkreetsed näpunäited eluks põliskodus.  
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2.4.1. Anastasia nõuanded elamiseks 

Anastasia veenab inimesi, et põliskodus istutatud taimedel on suur ravitsemisjõud.  

Iga maha pandud seemneke sisaldab endas tohutul hulgal informatsiooni maailma ja selle 

istutanud inimese kohta. Seeme teab detailse täpsusega, kuidas ja millal kasvada. Taimele 

info valdamise võimaldamiseks peaks enne mahapanekut hoidma ühte või mitut väikest 

seemet keele all vähemalt 9 minutit. Seejärel hoidma peos 30 sekundit, samal ajal 

paljajalu seal seistes, kuhu seeme mulda saab. Seemne peab tooma käel suu juurde ja 

hingama talle kopsudest õhku. Järgmise sammuna peab hoidma oma pihke lahti 

taevakehade paistel, nii määrab seeme oma tärkamisaja ja kingib omanikule vajalikku 

valgust. Viimase sammuna võib seemne maha külvata, kuid kasta tohib alles 3 ööpäeva 

pärast, et infot seemnelt liiga vara ära ei pühiks. (Megre 2011a: 92) 

Külvata tuleb  soodsal ajal ja kõike umbrohtu ei tohi ära kitkuda. Taim kogub selle abil 

energiat ja infot oma „inimese „kohta, et teda aidata. (Megre 2011a: 92) 

Umbrohi kaitseb taime ja taimega tuleb edasi suhelda. Selliselt kasvatatud taim ravib oma 

inimese terveks ükskõik mis haigusest. Meeles tuleb pidada, et viljadel on suurem mõju, 

kui tarvitada nad kolm päeva pärast lõikust. Arusaadav, et sellisel meetodil ei saa kõiki 

taimi külvata ja ei peagi, piisab mõnest taimest. Istikute istutamisel võiks sõtkuda oma 

kätega ja paljaste varvastega, kasuks tuleb ka sülitamine. (Megre 2011a: 93)  

Kui inimesel on lihtsalt olemas oma aed, kus vahel käia, siis hommikul tuleks minna 

paljajalu õue, seista taimede juures ja puudutada neid õrnalt. Veekogu olemasolu korral 

võiks end kasta ning vee maha pritsida endalt taimedele, et rohkem infot edastada. Õhtul 

enne uinumist pesta jalgu, loputusvesi visata taimedele –  nii tuvastavad nad taas inimese 

hingeseisundi. Nälg ja janu ütlevad inimesele ise, millal süüa ja juua tuleb. (Megre 2011a: 

100-102) 

Väga olulisel kohal Anastasia õpetuses on suhe veega. Ta nimetab elavaks veeks puhast 

oja või veekogu pinnavett. Sügaval maa all on surnud vesi, mis sisaldab minimaalselt 

baktereid. Loomulikult on ka pudelivesi surnud vesi. (Megre 2014b: 44)  

Elava vee teemat selgitab lähemalt Allan Kalve, kes ütleb, et tal on oma puurkaev. Aga 

Anastasia sõnul on maa seest tulnud vesi surnud vesi. Vesi muutub elavaks alles siis, kui 

puutub kokku õhuga, hapnikuga ja ka taimeõitega. Me arvame ekslikult, et allikast tulnud 
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vesi on hästi puhas ja tervislik, aga ta on tegelikult surnud. Jumala poolt on loodud nii, et 

allikas on läte, aga elavaks muutub ta siis, kui ojakeses voolab. Elavaks teeb vee ka 

kohtumine kuu ja tähtedega. Allan elustab vett nii, et tal on kaks kappa, üks toas ja teine 

väljas. Laseb kapa vett täis,  kui üks saab otsa, valab teise ümber.  Igal hommikul joob 2-

3 tassi seda elusat vett. (Intervjuu Allan Kalvega, 2021). Anastasia meelest on vesi väga 

tähenduslik, ta on olemas kõiges elavas, mis Universumis on. Vees peitub  kogu info elu 

loomisest universumis. Temas on kõik mõtted ja kõik tunded, mis inimene kunagi 

mõelnud ja tundnud. Vesi võib tunda inimese tundeid ja neile reageerida. Anastasia 

soovitab leida inimestel oma lemmik veeallikas, tuua koju vett ning  rääkida temaga. Nii 

saab vesi inimest ravida. Vesi ja tähed annavad Anastasiale palju infot ka esivanemate 

kohta, see võime olevat olemas igas inimeses. (Megre 2011a: 109-113 ) 

Üks südamelähedasemaid teemasid Anastasia jaoks on lastekasvatus. Tema sõnul on last  

võimalik kasvatada täiel määral vaid seal, kus on loodud armastuse atmosfäär. Muul viisil 

olevat kuritegelik lapsi siia ilma tuua. (Megre 2012a: 57) 

Kindlasti soovitab ta lapse elukeskkonnaks loodust, kuna keset tehismaailma kasvamisel 

on lapse areng palju aeglasem ja ebaefektiivsem. Tehislikus maailmas saadab last pidevalt 

primitiivne mõte. Looduses kasvades saab laps kogemust Jumala loodult.  Anastasia ei 

pea heaks ka tänapäeva koolisüsteemi, mis pidurdab lapse mõtlemiskiiruse arenemist, 

keelates lapsel iseseisvalt mõelda. Koolides puuduvad ained, mis tõstaks mõtlemise 

kiirust. (Megre 2014a: 55) Anastasia kogukondades üle maailma on levinud laste 

koduõppele jätmine või alternatiivsete meetoditega koolides õppimine.  

 

 2.4.2.  Tuleviku maa 

Anastasia teab, et tulevikus eksisteerib maailm,  kus Anastasia modelleeritud 

maailmaparandavad mõtted saavad tõeks. Võimalikuks saab ühiskond, kus puuduvad 

piirkondlikud konfliktid,  kuritegevus, vaesus ja haigused. Tuleviku maa loomiseks kaasa 

aitamiseks otsustaski Vladimir Megre teha omalt poolt kõik, et Anastasia plaan täide 

läheks. Et iga perekond saaks eluaegseks kasutamiseks hektari maad, looks seal oma 

põliskodu ehk teeks korda tükikese oma sünnimaad. Megre suutis mõttega liituma saada 
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ka poliitilised jõud, nüüd ongi Venemaal võimalus inimestel omale selline maalapp saada 

– müügiõiguseta, kuid lastele pärandades. (Megre 2012c: 8)  

Anastasia näeb oma kiirekesega ette, et tuleviku Moskvas on jõevesi nii puhas, et 

inimesed joovad otse jõest. Seal voolab elav vesi, mida pole gaasiga tapetud nagu pudelis. 

(Megre 2012c: 41) Tekib küsimus, kuidas selline ebatõenäolisena tunduv asi võimalik 

on?  

Anastasia sõnul loob inimene oma tulevikku unistuste ja mõtetega. Igaüks on vaba enese 

looja ja sõnad panevad liikuma energia. (Megre 2012c: 243) 

Universumis ja Maa peal olev moodustab ühise elukeskkonna, mis on lahutamatus seoses. 

Kui elukeskkonda täiustada, siis see täiustab inimese mõtteid. Täiuslik elukeskkond 

kiirendab inimese mõtet ja teeb seda õilsamaks. Elamise keskkonna täiustamine tähendab 

sünnitada ja kasvatada lapsi, kes on meist täiuslikumad – iga põlvkond peaks olema 

eelmisest parem. Eelmine põlvkond peab andma järgmise kasutusse täiuslikuma 

elukeskkonna. Inimene tunnetab seeläbi igavest elu. Samuti muudab inimene Maa sel 

moel kõige täiuslikumaks universumi planeediks. Kui Maa on täiuslik, siis võimaldab ta 

inimestel täiustada teisi universumi planeete. Universumi täiuslikkus võimaldab inimestel 

luua uusi maailmu. (Megre 2011c: 128) Seega sõnad ja mõtted panevad liikuma energia, 

mis suudavad tuua Maa peale paradiisliku tuleviku. 
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3. EESTI KOGUKOND 

 

3.1. „Venemaa helisevad seedrid“ Eestis 

Aastal 2012 tegi Eesti rahvusringhäälingu saade Pealtnägjia toonastest Anastasia 

huvilistest loo. Täpseid andmeid neil polnud, kuid pakuti, et salapärase Siberi eraku 

Anastasia tõekspidamiste järgijaid on Eestis paarisaja inimese ligi. Saates räägiti kahest 

põliskülade projektist – Riho Koki algatatud põliskodude külast (rajamise algus juba 

2004.aastal) ja Raveda põliskodude külast. (Pealtnägija, 2012) Paraku ei läinud need 

projektid käima ja tänaseks neid sellisel kujul enam ei eksisteeri. 

Eestis on vaid üks toimiv põliskodude küla, mis asub Rõuge vallas, Mauri külas.  

Mis puutub Eesti Anastasia liikumisse, siis enne töö kirjutamist olin kuulnud ühest 

populaarsest Facebooki grupist Anastasia huvilistele. Jälgisin seda gruppi eeltööna 

lõputöö kirjutamise jaoks suure huviga kogu aasta vältel. Julgen öelda, et Anastasia 

lugejate grupp eristus paljudest teistest Facebooki kommuunidest minu hinnangul just 

selle poolest, et inimeste postitused ja arutelud olid lugupidavad, üksteist toetavad ja 

intriigivabad. Veeretati mõtteid raamatutest loetu kohta, jagati praktilisi nõuandeid 

looduse ja aiapidamise kohta ning toimusid ka veebipõhised ettelugemised jne.  

Eesti kogukonna kohta on kirjutanud Reet Hiiemäe (2019: 26), et Eestis kutsutakse oma 

Anastasiaks ehk metshaldjaks Mari Metsallikut, kes on saanud tuntuks vaimse ja 

loodusega kooskõlas oleva elu propageerijana. Eestis on end Anastasia austajaks 

nimetanud astroloog Igor Mang. Samuti seostati kunagi huvi õpetuse vastu Jaak Joalaga. 

(Hiiemäe 2019: 26) 

Seda infot oli minu jaoks väga vähe, soovisin asja põhjalikumalt edasi uurida. Palusin 

eelmainitud grupi loojat Enely Kruselli informandiks oma magistritöö jaoks, tema juhatas 

suunda ka teiste informantide leidmiseks, mille eest olen talle ääretult tänulik. Suur osa 

informantidest on põliskodude külast Maurilt, kellega tegin veel lisaintervjuusid, mis 

kajastuvad  järgmises peatükis. Personaalintervjuud on analüüsitud käesolevas peatükis. 
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Intervjuude eesmärk oli teada saada, milline on Eesti Anastasia liikumise kogukond, 

kuidas nad Anastasia õpetust mõtestavad ja praktiseerivad ning mida kujutavad endast 

põliskodud. 

Kogumaks infot Eesti kogukonna kohta, intervjueerisin üheksat inimest (5 naist, 4 meest)  

vanusevahemikus 27-52, kes on Vladmir Megre raamatusarjast „Venemaa helisevad 

seedrid“  ja Anastasia õpetusest inspireeritud. Statistiliselt on informantide seas kõige 

enam 40-ndates aastates inimesi, paar inimest on kolmekümnendates aastates. 

Elukutselt on tegemist väga mitmekesise valimiga, intervjueeritavate hulgas on inimesi 

ehitusvaldkonnast, turundusalalt, teatrist, ettevõtlusest, pärimuskultuurist, 

filmivaldkonnast ja  IT-alalt ja vabakutselisi.  

Järgnev analüüs on tehtud suulistest intervjuudest kogutud andmete põhjal. 

 

3.1.1. Inspiratsioon Anastasia sõnumist 

Informandid Mari, Paul, Kadri, Pirjo, Laura ja Peeter on Mauri põliskodude külast. Paul, 

Mari ja Peeter on aastaringselt külas elavad liikmed, teised pered omavad 

(üüri)elamispinda ka mujal, kuid käivad Mauril oma põliskodu ehitamas ja aeda rajamas. 

Veedavad seal aega nii palju kui võimalik. Kui põliskodud valmis saavad, kolivad ka 

nemad püsivamalt Mauri külla.  

Informandid Allan, Enely ja Taavi ei ole põliskodude külast, kuid ka neil on loodud või 

parasjagu loomisel isiklikud põliskodud (LISA 5-7). 

Kui mõelda Anastasia liikumise alguse peale Eestis, siis Allan Kalve meelest toimus 

huviliste vaheline suhtlemine kõige aktiivsemalt 2000-ndate alguses, mil toimusid 

regulaarsed kohtumised. Ta toob välja, et nö esimene laine oli enne seda, kui tema 

raamatuteni jõudis ehk juba 90-ndate lõpus. Teine laine algaski vast Allani poolt 

raamatute kirjastamise paiku (OÜ Siberi Seeder) ja Enely on nüüd liikumise jälle 

taaselustanud Facebooki kogukonna näol, seega tema on justkui kolmanda laine algataja.   

Mari hakkas liikumise vastu huvi tundma juba aastal 2000, mil sai emalt lugemiseks 

raamatu Anastasiast. Esmalt tundus talle pealkiri kahtlane, samuti kaanepilt naise näost, 
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kuid sellest sai ootamatult tema lemmikraamat. Tema 20ndad eluaastad möödusid uute  

raamatute ootuses ja neid lugedes.  

Ka Allani – kellest sai sarja Venemaa helisevate seedrite kirjastaja Eestis – huvi jääb 1999 

ja 2000 aasta vahele.  

Taavi ütleb, et pole kunagi vaadanud seda kui liikumist, pigem on see tema jaoks 

maailmavaade. Tal on suur huvi elada oma maalapil ja seda efektiivselt majandada, et 

olla sõltumatu tavaühiskonnast. Esimese raamatu sai ta aastal 2008, ema soovitusel nagu 

Marigi. 

Kadri hakkas huvi tundma Megre raamatute vastu pärast lapse sündi. Paralleelselt 

toimusid ta elus sel ajal suured muutused, mis viisid vaimsesse madalseisu, sel perioodil 

leidiski ta enda jaoks raamatud Anastasiast.  

Paul luges raamatuid esimest korda umbes 10 aastat tagasi, samuti suurte ja keeruliste 

elukorralduslike muutuste ajal.  

Enely hakkas lugema Valguslapse ema Facebooki gruppi ning tema raamatuid. Kuivõrd 

autor peatus oma raamatutes tihti Anastasia mõtetel, tekkis ka Enelyl teoste vastu huvi. 

Seega jõudis Vladimir Megre raamatuteni hoopis muu kirjanduse kaudu.  

Pirjo kuulis Megre raamatutest esimest korda aastal 2013, kui tegeles Lahemaal 

ökoehitusega.  

Ka Laura Anastasia lugu algas öko huvist – nimelt luges ta kunagi ökoteadete listist, et 

loomisel on uus ökoküla. Laenutas seejärel raamatukogust sarja esimese osa, kuivõrd 

kohtumine külas oli tegelikult Megre raamatute lugejate kokkutulek. Võib öelda, et tema 

puhul oli kõigepealt olemas suur huvi öko elustiili vastu, Anastasia ideed hakkasid 

vormuma nö selle peale.  

Peeter pole enda sõnul otseselt Anastasia liikumise huviline olnud, kuigi kogu nõukogude 

aja lapsepõlve vältel käis perega aiamaal ja tegeles aiandusega.  Huvi Mauri küla vastu 

tekkis siis, kui nägi, et Paul (küla asutaja) oma küla rajamisest Facebooki postituse tegi. 

Anastasia raamatud luges ta Pauli palvel ja soovitusel kohe läbi. Raamatust loetud ideed 

olid  Peetrile igal juhul väga sümpaatsed ja vastuvõetavad. Peetri tõi ökokülasse elama 
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seega esmalt huvi ja soov aidata Pauli küla hoidmisel, Anastasia teosed olid alguses 

pigem teisejärgulised, kuid siiski meelepärased.  

 

3.1.2. Anastasia liikumine Eestis  

Uurisin informantidelt, kui suur on nende hinnangul Anastasia liikumise kogukond 

Eestis. Kolm informanti ütlesid, et nad ei tea ja pole teema peale väga mõelnud. 

Allan hindab raamatute müügi põhjal, et huvilisi võib olla Eestis isegi 20 000-30 000 

ringis, kes oma elu rohkemal või vähemal määral nende raamatute kaudu kujundanud on. 

Paul on arvu suhtes samal arvamusel. Allan lisab, et  Eestis on küll mitmeid põliskodusid 

loodud, kuid põliskodude kogukondasid ehk külasid on vaid üks – Mauri põliskodude 

küla.  

Allani sõnul on tänapäeval kontakt läinud üle pigem kaugteel suhtlemiseks, samas on tal 

ääretult tore näha, kuidas noored inimesed on hakanud tegutsema. Omast kogemusest 

teab ta, et seedripoe kliendid on pigem eakad. Vanemas eas kliendid on rahulikumad, 

elule on antud juba teatud tagasivaade. Haakuvad raamatutega võib-olla kergemini. 

Seetõttu ongi tal rõõm näha, kuidas noored Eestis innustuvad. Enely teeb praegu väga 

tänuväärset tööd tema sõnul. 

Enely ütleb, et tema loodud Facebooki grupis on umbes 2000 inimest. Aga huviliste ring 

on kindlasti suurem –  arvestatav osa Anastasia huvilistest on just vanemad inimesed ja 

ka venekeelsest elanikkonnast leiab palju järgijaid.  Enely tunnetab, et ta võib olla küll 

uue laine algataja, olles inimesi teemadega kokku toonud.  Ta korraldab ka reaalseid 

kohtumisi inimestega põliskodudes, sarnaselt Allanile teise laine ajal.  

Taavi pakub, et liikumise huvilisi on Eestis mitmeid tuhandeid. Ta ütleb kogukonna 

teema peale, et eks paljud inimesed soovivad südames rahu ja sõltumatust. Kasvatada ise 

omale söök, omada kohta, kus saab kõike teha ja olla loodusest ümbritsetud.  

Mauri küla elanikud tunnetavad esmase kogukonnana siiski oma küla. Pirjo ütleb, et 

olulisim kogukond tema jaoks on sealne külarahvas, kellega on hästi hea otsene suhtlus 

ja suur ühtsustunne. Ta on ka  Facebooki grupis (Enely loodud)– seal hoiab silma peal. 

Interneti kogukond on seega tema meelest osa laiemast Anastasia kogukonnast. Lisaks 
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need inimesed, kes Maurilt läbi käinud, kokkutulekutel või külalistena. Mõne tuhande 

kandis võiks see aktiivsem kogukond olla.  

Mauri küla liikmed tunnevad, et nad on osa ka laiemast Kagu-Eesti kogukonnast, kuhu 

on sattunud elama ärksamad ja öko-teadlikumad inimesed. Koos tehakse ühishankeid, 

korraldatakse kohtumisi ja üritusi jne.  

Pirjo sõnul on neil viimase aasta jooksul olnud näiteks permakultuuri koolitusi 

kogukonnas laiemalt. Neil on leelotsõõr, Kagu-Eesti loodusrahva kokkutulekud, 

õmblusgrupp, toidupäästmise grupp – igas grupis moodustavad põhituumiku suhteliselt 

samad inimesed. Ta tunneb, et ümbruskonnas on inimesed, kellele kõigile lähevad korda 

samad asjad ning on samas aktiivsed tegutsejad. Otse jagamist on palju, kohtumist ning 

arutlemist. Hästi palju on ümberringi aiandushuvilisi, kes tahavad elada samuti loodusega 

kooskõlas. Osad neist, kes siin ümbruskonnas elavad, on ka lugenud Anastasia raamatuid 

või vähemalt kursis teemaga – mõttekaaslaseid leidub tegelikult ka sellel tasandil.  

Kadri selgitab samuti, et  Mauri küla ümbruses on veel mitmeid elule roheliselt, 

pärimuslikult, loodussõbralikult lähenevaid kogukondi. Tunnetab laiemat kogukonda, 

mida hoiavad koos paljud ühistegevused nagu juba mainitud lauluring (leelotsõõr),  

õmblemine ja kokandusring.  

Peeter tunneb ka, et on täielikult osa kogukonnast, kuna on Mauri püsielanik. Talle 

meeldib elada koos paljude inimestega, sest see on talle väljakutseks – peab iseendast 

loobuma.  

Mari ütleb, et lisaks Mauri põliskodude külale teab ta veel online-kogukonda nagu Megre 

raamatute lugejate grupp Eestis, millel on 679 liiget. 

Laura toob samuti välja Mauri küla kogukonna tunde ja laiendatud kogukonna nagu Kadri 

ja Pirjo mainisid. Laura sõnul on sarnaselt mõtlevaid inimesi Setomaa servast kuni 

Kütioruni välja. Seda, et oleks mingi Anastasia liikumise või ideede kogukond Eestis, 

Laura isiklikult ei tunneta. Ta tunnistab, et kasutab väga vähe arvutit ja proovib elada 

interneti elu asemel päris elu. 

 

 



42 
 

3.1.3. Eestikeelsete raamatute kirjastamise lugu 

Allan Kalve hakkas aastate 1999-2000 vahel Megre raamatute vastu huvi tundma. Selleks 

ajaks oli eesti keeles ilmunud kaks esimest raamatut. „Venemaa helisevad seedrid“ 

avaldati aastal 2000. Allan Kalvele tutvustati neid raamatuid, millega haakus koheselt.  

Sel ajal andis keegi neid välja arvatavasti mitteametlikult oma rahastusega, tõlkis ja 

kirjastas enda suurest huvist kaheksanda raamatuni ning siis millegipärast lõpetas.  

Kaheksanda raamatu teise osa, mida võib tinglikult nimetada ka üheksandaks raamatuks, 

andis välja 2009.aastal juba Kalve ise. Teda hakkas huvitama seeder ja seedri tervendavad 

omadused, millest raamatutes on palju juttu. Kalvel oli toona bussiettevõte ja käis 

turistidega tihti Peterburis. Sealt leidis ta kauplustest seedri õli, mida hakkas oma 

otstarbeks Eestisse tooma.  

Natukese aja möödudes (umbes aastatel 2006-2007) esines raamatute autor Vladimir 

Megre Peterburis lugejate konverentsil, kus Kalve sai autoriga otsekontakti. Seejärel 

hakkas ta seedriõli ametlikult Megre tehasest Eestisse importima.  

Allan nendib, et raamatute kirjastamine õnnestus tal tänu võrratule tõlkijale Anu 

Pallasele, kellel on väga hea tunnetus ja arusaamine. Ta oskas raamatute energiat eesti 

keeles osavalt edasi anda. Allan sõlmis Vladimir Megrega ametliku kirjastamise lepingu 

ja andis raamatud välja kümnenda raamatuni. Kuna kogu sari oli läbi müüdud ja nõudlus 

suur, tehti talle ettepanek kogu sari uuesti välja anda ja nii ta toimiski. 

Aastal 2015 korraldas Allan Kalve Eesti lugejatele Vladimir Megre konverentsi. Üritus 

õnnestus hästi, olles väga  mõnusa ja erilise energiaga. Publiku poolt oli vastukaja samuti 

positiivne, tunti Anastasia vaimset energeetilist kohalolu. 

Kalve teeb tähelepaneku, et kui ta Megred kunagi esimest korda Peterburis kohtas, oli ta 

aastaid noorem – võimukas, karmi hääle ja sõnaga. Aga kui Kalve teda siin Eestis nägi, 

oli ta teistsugune. Natukene eakam ja hästi malbe, tagasihoidlik, soe ning inimlik. Võõras 

riigis ja võõra rahva ees esinedes oli Megre tajutavalt närvis, kuid siiski väga avatud 

lugejate ees.  Rõhutas, et tema on täiesti tavaline inimene, pole mingisugune guru ega 

õpetuse looja. Megre ütleb, et need raamatud on ta ellu tulnud suur kingitus, tema oli 

kõigest sõnumi vahendaja. 
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3.1.4. Peamised õpetuse infoallikad 

Kõik informandid vastavad, et „Venemaa helisevate seedrite“ raamatud on  peamiseks 

õpetuse allikaks. Kaheksa informanti üheksast on lugenud Megre kõiki raamatuid, ühel 

informantidest on viimased kaks raamatut lugemata. Kõnetavamaid raamatuid loetakse 

korduvalt, sest olenevalt eluetapile märgatakse raamatutes erinevaid rõhuasetusi.  

Abiks on ka filmid ja videod välismaistest põliskodude küladest. Lisainfot saadakse huvi 

korral ka Facebooki gruppidest ja  Megre kodulehelt.  

Kuna Mari on õppinud omal ajal usuteaduskonnas, siis tundis ta budistliku filosoofia 

vastu huvi juba enne Anastasia raamatuid. Budistliku kirjanduse puhul tundis ta ühel 

hetkel, et neid on tore lugeda, aga need ei mõjuta ta elu praktikas. Loetud teooriad ei 

allunud kuidagi reaalsele elule.  Anastasia raamatuid eristaski teistest tema meelest see, 

et need on väga praktilised. Kuna maaelu oli tema jaoks sümpaatne, siis olid raamatud 

hästi elevust tekitavad. 

Veendumusi jagatakse ka omavahel, Mari ütleb, et arutavad külas oma teemasid väga 

palju, eelkõige muidugi ka aianduse teemasid. Mõtteid vahetatakse ka ümbruses olevate 

ökosuunitlustega kogukondadega. 

Allan ütleb, et vanasti käis mõtete veeretamine emailide ja foorumite kaudu. Ta tunnistab, 

et väga ta enam ei räägigi kellegagi nendest asjadest. Anastasia ütleb, et ta on nende jaoks 

olemas, kelle jaoks on olemas. Raamatud on Allani sõnul raamatukogudes ja e-poes 

olemas, võimalused lugemiseks on antud ja raamatud ongi piisav tugi.  

Kadri räägib, et kord nädalas on Mauri küla liikmetel füüsiline koosolek, kus süüakse 

taimetoitu (valdav osa Mauri kogukonnast on taimetoitlased), räägitakse olulistest 

teemadest ning räägitakse oma lootustest unistuste ringis.  

Kui oma unistusi jagada, siis teised lisavad sellele taha oma mõttejõu. Tema jaoks on see 

tõestatud, et nii liiguvad asjad kiiremini. Ta teadvustab endale, et peab olema oma 

unistustega väga täpne, sest tal on võime luua juba suure kiirusega. Mõttepuhtus peab 

seetõttu olema tähelepanu all.  
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3.2. Suhe õpetusega 

Küsisin informantidelt, mis on nende meelest Anastasia raamatute põhisõnumid ja 

millega nad kõige rohkem suhestuvad. 

Mari tunneb, et inimest mõjutab väga eelnev taust. Tema oli budistliku filosoofiaga  kursis 

ja teadlik, mis on valgustumise mõte. Aga selle tingimused on ka päris karmid – näiteks 

20 aastat koopas istuda ja mediteerida. Anastasia raamatud panid tema jaoks sama asja 

sellisesse konteksti, et saab tegelikult õnnelikult elada oma elu ja ikkagi valgustuda. 

Mari on veendunud, et elu ongi selline, nagu raamatutes kirjeldatud. Tänapäeva maailmas 

elatakse justkui pseudoelu. Mari proovib põliskodu luues keerata oma elu nii palju 

õigesse võtmesse kui võimalik, aga ei eeldagi, et kogu raamatus kirjeldatud vaimne pool 

kohe kaasa tuleb. Mõned asjad võivad juhtuda alles järgmises elus. Kuna uuestisünd on 

ka budistlikus filosoofias, siis peab ta seda normaalseks nähtuseks. Järgmises elus on 

uued võimalused, et vaimne pool on ka avardunum. Praeguses elus püüab ta elada 

loodusega kooskõlas ja teha kõik, mis vähegi suudab, et inimkond oleks taas looja rollis. 

Allanit puudutas kõige sügavamalt raamat Loomine ja viis, kuidas Anastasia kirjeldab 

Jumalat kui Loojat. Armastust kui elavat olendit. Kõik see on väga silmiavardav. Talle 

meeldib raamatutest loetud vedalik elu ja teistmoodi ajalookäsitlus, kui koolides õpetatati. 

Allan tunneb, et kõik, mida enne õppinud oli, on tegelikult vale või lünklik.  

Taavi tunneb kõige rohkem seotust iidsete rassidega, kes omasid palju suuremat 

potentsiaali kui praegune inimkond. Peamine põhimõte on tema jaoks see, et igal inimesel 

on õigus oma maatükile, kus saab kasvatada vajaliku söögi. Ta leiab, et Anastasia õpetusi 

pole ainult üks, neid on nii palju, et igal eluperioodil leiab neist omale kasu just siis kui 

vaja. 

Kadri võtab raamatutest kaasa põhisõnumina oma elukeskkonna täiustamise. Ümbruse 

täiustamise kaudu täiustuvad ka inimeste elud. Sama oluline on põhimõte toituda nii nagu 

hingata. Eelmisel aastal ta juba koges seda oma põliskodu aias. Toimetas seal ja sõi 

endalegi märkamatult põdrakanepi ära ehk toitus nagu hingas. Anastasia põhisõnum on 

Kadri meelest see, et inimene saaks tagasi inimeseks, kelleks ta on loodud.  

Enely jaoks on olulisim põliskodude teema – kõik, mis on seotud oma kodu loomise, 

armastuse loomise ja loodusega kooskõlas elamisega. Ta tunnistab, et ükski raamat pole 
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teda varem nii mõjutanud kui need raamatud, olgugi, et on elus palju vaimseid raamatuid 

lugenud. Inimkond on muutunud nii tehnokraatlikuks, et tagasitee on paras väljakutse. 

Võrreldav väljakutse sellega, kui alkohoolik peab sõltuvusest välja tulema. Kogu 

inimkond peab nüüd hakkama saama sõltuvusest vabanemisega.  

Pirjole on sümpaatsemad olnud perekonnakombestikuga asjad, sünnitamise ja ka 

pulmade traditsioon, kuivõrd ta on ka eesti pärimuses neid teemasid uurinud. Väga 

oluliseks peab ka loodusega kooskõlas olemist ja kõike aiapidamisega seonduvat.  

Raamatud toovad temas esile suurt soovi ise mõelda ja tunnetada. Mida inimese tunnetus 

annab, ongi kõige õigem. Pirjo märgib, et Anastasia ei anna väga täpseid juhtnööre 

põliskodu loomiseks, inimene peab leidma ise õige lähenemise.  

Tähtis on ka põlvkondlik järjepidevus. Näiteks kui vanavanaisa on istutanud mõne puu, 

siis kuidas see elab edasi järeltulevate põlvede elus, on huvitav Pirjo jaoks. Ka see kui 

pere surnud liikmed maetaksegi maatükile, siis nende olemus ja hing jäävad sinna ja 

mingil hetkel kehastuvad tagasi.  

Pauli sõnul oli raamatute esmakordne lugemine üks suur äratundmine. Tal käis piltlikult 

öeldes justkui pidev skänner peas, mis käis läbi tunnete. Pisarad voolasid pidevalt, koges 

tugevaid ja võimsaid tundeid. Pauli jaoks on olulisim sõnum isikliku vastutuse olulisus ja 

selle õppimine. Tema meelest on kogu inimkonna traagika põhjustatud sellest, et inimesi 

on trikitatud loobuma isiklikust vastutusest. On oluline mõelda oma peaga, mitte joosta 

karjaga kaasas. Mõelda, analüüsida, julgeda ise vastu võtta otsuseid ja vastutada, tunneb 

Paul.  

Laura peab olulisimaks põliskodu loomist. Inimestel peab olema see oma koht, kus tal on 

side maaga.  

Peeter väärtustab jällegi vedalist aasia kultuuri päritolu, millega ta suhestub. Anastasia 

annab inimestele selge sõnumi, et inimesed on loodud siia keskele, nende eest on juba 

hoolt kantud, ei pea muretsema, kuidas hakkama saada.  

Kuna Megre raamatuid on kokku üle 2000 lehekülje, siis on loogiline, et ka 

lugemiskogemused on väga erinevad. Mulle jäi silma muster, et inimene loeb raamatust 

välja seda, mis talle isiksusena huvi pakub. Näiteks kui olla huvitunud pärimuskultuurist, 

siis on ka raamatutest paeluv lugeda just perekonnakombestikust. Kui olla huvitunud 
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religioonist ja filosoofiast, jäävad inimesele silma rohkem vaimsuse, hinge ja järelelu 

teemad. Öko- huvilised saavad palju nippe ja teadmisi aiandustest jne. Raamatud annavad 

vastuseid sellele, mida inimene ise parasjagu otsib. Mitu informanti ütlesid, et erinevatel 

ajaperioodidel on kõnetanud neid erinevad teemad. Ka tõlgendus võib muutuda ajas. 

Ühine sõnum informantidele, mis raamatust saadi, on loodusega kooselamise tahe ning 

armastus põliskodude loomise vastu. 

 

3.2.1. Anastasia õpetuste praktiseerimine  

Anastasia jagab raamatus väga palju nõuandeid, kuidas paremat elu elada ja seeläbi 

tervemat tulevikku luua. Järgnevalt tuleb vaatluse alla, kuidas informandid Anastasia 

õpetust oma elus praktiseerivad.  

Marile meeldib väga suvila mõttes aiapidamine ja maastikukujundus, millest Anastasia 

oma õpetuses palju räägib. Mitte põllumajandus, millest ühiskonnas tavaliselt rohkem 

räägitakse.  Loodusega koostöö on õnnelik elustiil, see on boonuseks, kui selles elus või 

järgmises elus tuleb valgustumine, et ülejäänud aju ärkab ka ülesse (kui seda nimetada 

valgustuseks). Oma põliskodu loomisel kasutab ta loomulikult Anastasia nõuandeid.  

Allanil on oma põliskodu olemas, kuid tunneb, et see on ikka veel loomisjärgus. Ta 

kasutab palju seedriõli, mille tervendavast jõust Anastasia räägib. Tänasel päeval Allan 

taimi enam ei kasvata ega raja peenraid, sest elutempo on nii kiire. Aga vanasti tegi ja 

veel õigel viisil, et seemned suus koos kõikide muude nippidega, mis sinna juurde kuulub. 

Ta ütleb, et Anastasia õpetusi saab praktiseerida ka mõtetes. 

Taavi ütleb, et ei aja kindlasti raamatutes järge. Ta on lugenud ja info vastu võtnud, omad 

järeldused teinud, kuid elab nii nagu talle mugavam ja parem on. Liigub sinna suunda, et 

olla isemajandav, kaasluua ja arendada oma suhet partneriga, õpetada lapsi kodus ja 

arendada ennast, et olla parim versioon iseendast. 

Kadri ütleb, et proovivad oma külas positiivset kõnelust teha, kuna oma sõnadega 

inimesed loovad. Nad väldivad seetõttu eitusi. Tema loob oma põliskodu ja aeda ka 

vastavalt raamatutele. 
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Enely ütleb, et põliskodu, mida nad mehega koos loovad ongi loodud armastuse 

atmosfääris. Suhtlevad taimedega, teadvustavad, et nad on elusad oma energiaga. Nad 

kasvavad inimese hüvanguks nagu ka koduloomad. Teadlik lapse eostamine, sünnitamine 

ja kasvatamine on kõik huvitavad teemad tema jaoks. Nad on istutanud oma kodukohta 

istikutest Siberi seedermännid. Tal on ka üks Siberi seedri käbi, mille kavatseb varsti 

maha istutada. Nad on proovinud oma maja teha ka võimalikult looduslikest 

materjalidest, et oleks loodusega kooskõlas. Tallinna kodus tunneb ta, et vaadates 

ribikardinate vahelt välja, oleks ta nagu vanglas. 

Pirjo täiustab pidevalt elavat ümbrust. Kuna neil on metsane krunt, siis planeerivadki, 

kuhu viljapuud ja toidusalu rajada. Suhete teemast tuleb laste teema rohkem meelde, 

suhtumine neisse ja kuidas võimaldada õues palju ise tegevust neil leida. Et mitte anda 

tehislikke vahendeid kätte. 

Laura püüab ka tasapisi kodu ja armastuse atmosfääri luua. 

Peeter istutas kevadel lilleseemned maha, ütleb väljendusrikkalt, et õhtul läheb maale 

videvikus ja kombib kerega kõiki neid taimi ümberringi ja see on lihtsalt imeline.  

 

3.2.2. Keeruline mõista õpetuses 

Kuna „Venemaa helisevate seedrite“ raamatusari on väga mahukas ning kõikehõlmav, 

küsisin informantidelt, kas midagi on õpetuses ka keeruline mõista või koguni 

mitteusutavat.  

Allani, Taavi, Pauli ja Kadri jaoks ei ole õpetuses midagi sellist, millesse nad ei usuks või 

oleks keeruline mõista. Küll nendib Kadri, et keerulisem teema on tumedad jõud, ufod ja 

võõraste planeetide tegelased. Pigem tahaks ta uskuda, et neid ei ole. 

Mari ütleb, et on asju milleni ta selles elus veel ei küündi. Näiteks talveune magamine. 

Samuti ei tea ta, kuidas vilepilli puhudes aitaks karu või linnud talle maja ehitada, pole 

selliseid võimeid. Aga see on praegune olukord, mis ei tähenda, et järgmises elus see 

teistmoodi ei võiks olla. 

Mari ei oska enda puhul täpselt välja tuua, millesse ta ei usu. Kuid ütleb, et on aru saanud 

– seksuaalsuse pool on keerulisim teema. Kas ei usuta sellesse või siis pole raamatud 
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suhtumist seksi lihtsalt muutnud. Seks ei tohiks justkui olla raamatute järgi inimese 

igapäevaelu osa.  

Enely meelest on samuti kõige keerulisem õpetus seksuaalsuhetest. Et seksuaalsus kui 

selline on patt, niisama seda ei saa kasutada, ainult lapse eostamise eesmärgil. Kuna Enely 

on ise nii avatud meelega, siis võtab info vastu. Südames tunneb, et see ongi tõde, aga 

seda on keeruline reaalses elus praktiseerida. 

Laste kasvatamine on ka keerulisem teema. Anastasia ütleb, et see peaks olema täiesti 

süsteemiväline. Kui vaadata meie praegust ühiskonda, siis oleks paras väljakutse mingeid 

reegleid mitte kasutada. Peakski siis päriselt metsa sees kasvatama last, et teha nii, nagu 

Anastasia seda ette näeb. Aga kindlasti saab tuua last loodusele lähemale. 

Enely toob välja seisukoha, milles pole nii kindel – Anastasia väidab, et inimene on kogu 

universumis kõige suurem, tähtsam, erilisem ja uhkem.  

Pirjo jättis raamatuid lugedes vahele pigem Venemaa poliitilise situatsiooniga seotud 

teemad. Lisaks on tal keerulisem suhe alternatiivajalooga. Pirjo on iseseisvalt ka palju 

teemasid uurinud ning teab, kuidas asju erinevalt tõlgendatakse. Ta aktsepteerib, et on 

erinevaid tõlgendusi.  

Teda jätab külmemaks ka see teema, kus Anastasia räägib teistest planeetidest. Pirjo ütleb, 

et  kõik võib olla tõsi, aga ta pole ise neid asju kogenud 

Planeetidega suhtlemine ja info vastuvõtmine kuskilt avarustest, seda teemat on sarnaselt 

eelkõnelejatele Laural ka raskem mõista. Aga ta selgitab, et tegemist ei ole usulahuga, 

kus peab võtma kõike sõna-sõnalt, mis kirjas. Anastasia räägib oma raamatutes eelkõige 

oma peaga mõtlemisest. 

Peeter ütleb, et on samuti hüpanud silmadega üle ulmelistest asjadest, kus Anastasia loob 

inimestesse ulmelisi mõtteid, et tekitada huvi. See teda ei huvita.  

Eelnevast saab järeldada, et mitmetel eesti lugejatel on raskem suhestuda raamatus 

kirjeldatud seksuaalõpetuse ja ulmeliste teemadega. 
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3.2.3. Jumala käsitlus 

Järgnevalt uurin, milline on informantide suhe Jumalaga.  

Enely vastab, et ta ei oska Jumala kohta seisukohta võtta. Pole lõpuni süvenenud sellesse. 

Aga ta teab, et Anastasia isikustab Jumalat. 

Mari ütleb, et  Jumal on olemas sellisel kujul, et temaga on võimalik suhelda. Inimesse 

pandi osake kõikidest energiatest, sealhulgas ka Jumala omast. Samas Jumal eksisteerib 

ka eraldi energiana. Temaga on võimalik suhelda, nagu Anastasia ütleb, et tal on kõik 

tunded ja emotsioonid olemas nagu inimeselgi. Sõna isik on justkui materiaalne, Mari 

ütleks, et Jumal on eraldi intellektuaalne energia. 

Allani jaoks on Jumal armastav endast kõik andnud isa, kes soovib, et ta lapsed ehk 

inimesed oleksid õnnelikud ja suudaksid tema loodut ületada. Jumal ei soovi kannatusi, 

ei saada sõdu ega draamasid. See kurvastab teda, kui kõik läheb kehvasti. Nagu Allanil 

endal on valus, kui tema lapsel läheb halvasti.  

Mis puutub järelelusse, siis surm on transformatsioon, mitte lõpp. 

Taavi tunneb, et iga inimene on ise enda jumal. Kui mõista seda ja praktiseerida, siis elu 

muutub lihtsaks ja inimese enda loominguks. 

Kadri ütleb, et kui võrrelda Jumalat ja meid, siis oleme üks inimene. Jumal on üks inimene 

– aga me oleme need rakud tema küljes, kes on eraldunud, et tajuda ja kogeda eraldatuse 

tunnet, aga oleme üks.  

Pirjo meenutab, et kooli ajal oli ta agnostik. Eesti pärimust uurides suhestus ta aga eesti 

maausuga. Põhiline on ikkagi see, et kõik loodus ja elav, loomad, inimesed, taimed, on 

meie ümber kõiksus ja üks. See lähenemine on hetkel tema jaoks kõige kõnekam.  

Nagu eelkõnelejatelgi, ühtib ka Pauli kogemus palju sellega, mida Anastasia raamatutes 

kirjutab. Aga on veel teatud nüansid seal juures. Paul ütleb, et inimesed ongi loojad. Aga 

oleme ka individualiseerinud loojad. Pärast seda, kui kogu loomisprotsess tehtud sai, oli 

vaja ise järgi kontrollida, et mis siis tegelikult loodud sai. See oli see hetk, kui looja nii 

öelda jagunes. Et kontrollimise protsess ei võtaks lõpmatu aeg, siis iga inimene, kes siin 

maailmas on, on tegelikult looja ja kogeb, mida iganes ta kogeb.  
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Laias laastus ütleb Paul nii, et inimene on osa loojast, osa tema kogemuste kompleksist, 

rääkimata sellest,  et on olemas keegi veel kõrgem mina. Maises ja humoorikas keeles on 

olemas veel osakonna juhataja, kes otseses kontaktis algallikaga. Paul osutab endale kui 

lihttöölisele, kes teeb põhilise töö.  

Laurale tundub ka Jumalaga suhestumine loogiline, nagu Anastasia raamatutes kirjeldab,. 

Kui inimene on Jumala poeg või tütar, siis ta ongi ise ka looja.  

Peeter ütleb, et on teismelisest saati kristlane ja Anastasia õpetus suhestub sellega. Miks 

Jeesus suri? Et inimesed saaksid elus olla. Kõik need hädad ja viletsused ei kuulu 

inimestele, vaid ristile. Peetrile meeldib ka üks mõte indiaanlastelt, et oleme 

järellainetuses, surnud jumala tegevuse tagajärjes. Hetk hiljem saame teada, milline täius 

asja taga oli, sest see sureb ja põhjustab aina uusi asju, areneb ja tekivad uued tsüklid. 

 

3.3. Põliskodud 

Põliskodude olemuse kohta uurides ütleb põliskodude küla rajaja Paul, et põliskodu peab 

olema ise hakkama saav ökosüsteem, mille rajamises peakski välja tulema inimese looja 

pool.  

Mari sõnul koosneb ökosüsteem elavast tarast, tiigist, savisaunast, taimedest, puudest, 

kõige kasvava harmooniast, ravimtaimede kogumisest ja oma toidu kasvatamisest.  

Lilleaiad ja aiamaad annavad juba psühholoogiliselt positiivset kogemust.  

Lastel on seeläbi palju tegevust. Kui ümberringi laiub mets, kus kõrged puud, saavad 

lapsed teha, mida iganes soovivad. Õues loomadega suhelda, praegu neid veel pole, aga 

kunagi on neil ehk kanad, hobused, kitsed, koerad, kassid, jänesed. Kõik nad pakuvad 

lastele mitmekülgset arengut. Tiik on oluline keskkonna mõistes, loob teistmoodi 

olustiku. On elav vesi, kiilid ja suvine ujumine. Saab teostada ihupuhastust ja energeetilist 

puhastust.  

Põliskodude mõte seisneb veel selles, et inimese tehtav töö miinimumini viia. Selleks on 

vaja teha alguses palju tööd, et luua need süsteemid, mis hiljem hakkaks ise tööle järk-

järgult. Selle lõpptulemusena väheneb inimese töökoormus.  
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Mari toob näiteks, et kui ta soovib, et tal oleks koer ja kass, siis oleks tal vaja nende 

tarbeks piimaallikat. Lehm sööb palju heina, aga näiteks kitsed – kitsi saab pidada ka 

lihtsalt pajuvõsa peal üle talve. Ta pani elavasse tarasse põlispuud, puude vahele 

korvipaju, saab sealt ressurssi, et korve punuda, mida majapidamises vaja. Pluss seda 

hekki peab hooldama, lõikab sealt oksi ja annab neid kitsedele, kitsed saavad söönuks ja 

tema ei ole pidanud tööd tegema. Üks näide süsteemist, mis millalgi käivitub. 

Allani sõnul eristab tavalist talu (ka mahetalu) ja põlistalu peamiselt see, et esimesed on 

üles ehitatud pigem kasumi saamisele. Põliskodudel on armastuse atmosfäär, mida selle 

looja püüab teadlikult oma koju tuua. Kasvatatavad taimed toovad  küllust selles 

kõrgemas tähenduses. 

Taavi sõnul on põliskodud avarad, väga liigirikkad ja paljude viljapuude ja -põõsastega. 

Kõik on läbi mõeldud ja kogu talu töötab koosluses.  

Kadri rõhutab elava tara olulisust ja ümbruse täiustamist.  

Enely ütleb, et põliskodu maa võiks olla ühe hektari suurune. Kui teha suurem, siis ei 

pruugi jõuda suhelda kõikide taimedega.  Abielutseremoonia kombestik Anastasia 

raamatus on ka seotud tugevalt põliskoduga. Teadlik istutamine ja seemnest külvamine 

on kindlasti märksõnad.  

Pirjo tahaks käsitöölisena põliskodu kujundamise mõttes kasvatada ise lina või kanepit ja 

seda ise töödelda. Käsitöö võiks olla Pirjo talu suur osa. Mitte üksnes toit ei peaks olema 

kohalik toodang, vaid ka riided oleksid lähedal ja ise tehtud. 

Laura jaoks on olulisim side oma maaga. Oma veekogu, metsa ning elava tara olemasolu. 

Peeter ütleb, et põliskodu on edasi kantud traditsioon ja viis. Ta leiab, et maalähedane 

elu, mida Anastasia kirjeldab oma raamatutes, on eestlastel juba juurte kaudu olemas.  
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3.3.1. Takistused põliskodu loomisel 

Kuna põliskodude loomine on raamatu järgi ideaal ja Eestis on võimalus isegi 

põliskodude külla kolida, siis uurisin, miks kõik Anastasia õpetuse huvilised omale 

põliskodu ei loo või külla ei koli.  

Seitse informanti üheksast arvas, et peamiseks takistuseks oma põlistalu loomisel on 

hirm. Enda sees loodud hirmud – mis vahenditest elama hakatakse, kust tulevad 

sissetulekud, kuidas rattalt maha tulla ja harjumusi muuta.  

Kadri ütleb, et selline muutus nõuab julgust. Peab olema sügaval sisimas soov, mingi 

kanal peab olema lahti selleks. Kui mõistetakse, et inimene loob oma mõtetega, siis ongi 

võimalik elumuutusi läbi viia. 

Pirjo lisab, et inimesel on raske oma mullist välja tulla, kui on olemas kindel töökoht, 

peremudel ja väljakujunenud rollid.  

 

3.3.2. Põliskodude loomise soodustamine 

Soovisin välja selgitada, kas informantidel on ideid, kuidas Eesti riik saaks soodustada 

põliskodude loomist. Informantide meelest võiks riik maksta inimestele näiteks 

kodanikupalka. Ei saa luua isemajandavaid süsteeme, kui inimest kohal ei ole. Samuti 

võiks tulla kasuks sama asi, mida Putin tegi Megre palvel Venemaal, et jagatakse 

soovijatele tasuta 1 hektar maad.  

Pirjo meelest oleks samuti hea, kui Eesti riik annaks huvilistele peredele krunte. 

Tegelikult Kagu-Eesti Loodusrahvaga ongi neil plaan teha kodu- ja tööfond. Sihasutus, 

mille kaudu inimene saab endale piirkonnas elamispinna, samal ajal võimaldades tal aia 

ja põllutöö valdkonnas elatist teenida. Hetkel on neil arendamisel ka isemajandamise ja 

küllusmajandamise teema. Üritavad mitte mõjutada poliitikat, kuid teha omal moel asju 

nii nagu paremaks peavad ja selle kaudu pakkuda alternatiivi.  

Allan lisab lõpetuseks, et riigi tasandil võiks rohkem mõelda, milline on meie 

ideaalühiskond aastal 2050. Sellist küsimust ta täna ei kuule kellegi suust. Anastasia 

kirjeldab ideaali –  kui nägemus on olemas, siis saab tulla tagasi alguspunkti ja mõelda, 
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mida eesmärgi saavutamiseks teha saab. Kõik, mida riigis praegu tehakse, tundub Allanile  

nii lühinägelik.  

Laura meelest teeks elu lihtsamaks, kui bürokraatiat oleks vähem oma kodu loomisel. 

Praegused nõudmised, tingimused ja reeglid võivad mõjuda rusuvalt. 

 

3.3.3. Poliitika mõjutamine 

Venemaal on Anastasia liikumise järgijad ehk anastasialased (nagu vene ajakirjanduses 

neid tihti kutsutakse) suisa poliitiline jõud. Uurin järgnevalt, kas ka Eestis on „Venemaa 

helisevate seedrite“ lugejad poliitikas kaasa löönud. 

Mari ütleb, et Mauril on käinud küll inimesi, kes Eestis praegusele poliitmaastikule 

vastuliikumist teevad. Nemad omakorda suhtlevad edasi poliitikutega, küla mõju 

sealtkaudu  on seega olemas mingis mõttes. Kuna Mauri külla tulevad elama keskmisest 

ärksamad inimesed, siis on see kaudne panus, et mõned külaliikmed võtavad 

eraldiseisvana osa mõnest protestist või sündmusest. 

Ülejäänud informandid arvavad, et Eestis ei toimu poliitika mõjutamist kogukonna poolt.  

 

3.4. Anastasia liikumise Eesti kogukond – järeldused  

Anastasia liikumise võib jaotada Eestis oletatavasti kolmeks laineks ehk aega, mil 

liikumine on aktiviseerunud ja järgijate arv kasvanud.  

Esimeseks laineks võib nimetada 90-ndate aastate lõppu, kui Vladimir Megre raamatuid 

tõlkis eesti keelde eraisik, kes vedas projekti oma suurest huvist ja finantseeringust. Teise 

laine alguseks võib pidada 2000-ndate algust, mil toimusid regulaarsed kohtumised 

huviliste seas.  Megre raamatuid hakkas eesti keeles kirjastama Allan Kalve, keda võibki 

pidada  teise laine eestvedajaks. Kalve meenutab, et toona oli peamiseks suhtlusviisiks 

liikmetevahelised emailid ja foorumid ning kohtumised põliskodudes. Kolmas laine algas 

2020-ndate alguses, mil Enely Krusell lõi huvilisi koondava Facebooki grupi nimega 

Anastasia – Helisevad seedrid. 
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Aastal 2012 arvati Eestis olevat paarsada Anastasia liikumise huvilist. Informantide 

hinnangul võib tänase seisuga huvilisi olla mitu tuhat kuni 20 000-30 000 (nii palju on 

müüdud raamatuid) . Õpetusest innustunud järgijate arv on palju kasvanud ligi 10 aastaga. 

Loomulikult peab arvesse võtma, et paljud järgijad võivadki teadmisi ammutada üksnes 

raamatutest ning teistega suhtlemist oluliseks ei pea. See teeb huviliste umbkaudse arvu 

määramise raskemaks. 

Rõuge vallas, Mauris, tegutseb Mauri põliskodude küla, mis on Eesti ainuke põliskodude 

küla. Mauri küla ideoloogia on üles ehitatud raamatute „Venemaa helisevad“ seedrid 

põhjal. Küla eesmärk on püüelda isemajandamise ja sõltumatuse poole ning olla 

jätkusuutlik ökoküla. 

Kuigi traditsioonilisemaid ökokogukondi ja Mauri põliskodude küla ühendab loodusega 

kooskõlas elamine, on suurim erinevus selles, et esimesed on üles ehitatud pigem 

majandusliku kasumi saamisele. Põliskodud on loodud armastuse atmosfääris, kus elav 

ümbrus toob omaniku ellu küllust selles kõrgemas vaimses tähenduses. 

Anastasia õpetuse peamiseks allikaks on kümme Vladimir Megre kirjutatud raamatut 

sarjast „Venemaa helisevad seedrid.“ Nende peamiseks sõnumiks peetakse loodusega 

kooskõlas elamist. Parim viis selleks on luua oma põliskodu armastuse atmosfrääris, et 

inimesel oleks koht, kus tal on isiklik side maaga.  

Armastuse atmosfäär tähendab seda, et inimene loob oma kodus kõik algusest peale 

armastusega ja ise. Põliskodudes kasvatatakse taimi nii, et nendega suheldakse pidevalt. 

Juba seemne istutamisel läbitakse mitmed rituaalid, nagu näiteks seemne suus hoidmine, 

et taim saaks omanikult võimalikult palju informatsiooni. Nii tunneb taim oma omanikku 

ja suudab teda kaitsta ja ravida.  Kõik küsitletud informandid on samuti põliskodu loojad. 

Põliskodude olemus peitub selles, et inimese tehtav töö peaks mingil hetkel langema 

miinimumini. Selleks on vaja teha alguses palju tööd, et luua süsteemid, mis hiljem 

hakkaks ise tööle.  

Au sees on ka Siberi seeder ja sellest tehtud tooted, kuna seedril usutakse olevat tugev 

tervendav jõud. Usutakse ka elava vee tervendavaid ja puhastavaid võimeid. 
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Jumal on armastav, endast kõik andnud isa, kes soovib, et ta lapsed ehk inimesed oleksid 

õnnelikud ja suudaksid tema loodut ületada. Jumalat nähakse ka kui intellektuaalset 

energiat, kellel on emotsioonid nagu inimeselgi ja kellega saab suhelda.  

Anastasia liikumise huvilised usuvad, et loodus on elav. Loomad, taimed ja inimesed on 

kõiksus ja üks. Surm ei ole lõpp ning hing suudab taaskehastuda. Peamine on, et maa peal 

oleks inimesi, kes hinge peale mõtleksid.  

On inimesi, kelle jaoks pole Anastasia õpetuses midagi keerulist või võimatut. Kuid esile 

kerkisid mõned teemad, millega on raskem suhestuda. Näiteks Anastasia erilised võimed, 

milleni inimesed veel ise ei küündi – talveune magamise oskus  ja loomadega kõnelemine.  

Raamatutes kirjeldatud õpetus seksuaalsusest on kindlasti üks vastuolulisemaid teemasid 

, kuna raamatutes nähakse lõbu eesmärgil seksuaalvahekorda astumist kui pattu. 

Seksuaalvahekord on mõeldud vaid järglaste saamiseks, et lapsed sünniksid armastuse 

atmosfääri. 

Keerulisem teema on ka lastekasvatamine Anastasia põhimõtete järgi, mis taunib kõiki 

tehislikke süsteeme. Samas saab õpetuse järgi tuua lapsi loodusele aina lähedamale, et 

nad ei rikuks oma tervist tänapäevase tehnika ja muu tehnokraatlikuga.  

Mitmeid inimesi ei kõneta eriti ulmelised lood teistest planeetidest.  

Põliskodude elanikud ütlevad, et riik võiks soodustada inimeste põliskodudesse kolimist 

näiteks kodanikupalga näol. Põliskodu  ei saa luua, kui peab pidevalt töö tõttu kodust 

eemal viibima. Teise võimalusena nähakse kruntide jagamist peredele, kes soovivad 

maale kodu luua.  
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4. MAURI PÕLISKODUDE KÜLA 

 

4.1. Asutamise lugu 

Küla rajaja Paul oli pikka aega Mauri küla ainuke elanik. Järgnevalt on kirjas küla 

rajamise lugu. 

Taustalt on ta operaator ja ka IT-valdkonnas tegev.  Üle 10 aasta tagasi hakkas ta mingil 

põhjusel kokku puutuma erinevate enesearengu teemadega. Võib öelda, et tal oli käes 

eneseotsingute ja suurte elukorralduslike muutuste aeg. Ta lahkus panga IT-osakonnast 

töölt ja lahutas abielu. Seejärel sattus ta Megre raamatuid lugema. Alguses oli ta pigem 

ettevaatlik ja skeptiline, kuid õige pea mõistis, et suhestub raamatutega kõikidel 

tasanditel. Ta soovis luua Eestisse ka sellist põliskodude küla nagu raamatus kirjeldati ja 

alustas otsinguid, kuhu see asutada. Ta polnud teadlik, et Eestis on juba kaua aega Megre 

raamatuid tõlgitud, lisaks proovitud ökokülasid rajada. Pauli teel oli palju takistusi ning 

algselt väljavalitud maad ei sobinud kahjuks. Lõpuks leidis ta aga sobiva maatüki Mauri 

külas, mis ületas kõik ootused (LISA 3-4). (Pild, 2021) 

Edasi ei kulgenud asjad aga üldse lihtsalt. Krundi hind oli suur ja tal polnud ressursse, 

kuid omanik oli nõus müüma maa viieaastase järelmaksuga. Kuna Paul oli kindel, et küla 

osutub populaarseks, siis võttis ta ettepaneku vastu, arvates, et varsti saab arve peredega 

makstud. Kuid kolm aastat läks mööda ja Paul oli endiselt oma küla ainus elanik. Ent siis 

saabus külasse Mari, tänu kellele hakkasid toimuma külas positiivsed muutused. (Pild, 

2021) 

Mari oli elanud pikalt välismaal, kuid oli Megre raamatutega suure osa oma elust kursis 

olnud. Ta teadis, et soovib elada põliskodus. Alguses tuli ta Maurile talgutele, kuid siis 

helistas Paulile ja ütles, et talle hakkas üks maatükk silma. Kui Mari tuli, siis Paul rääkis 

talle keerulisest olukorrast, et arvatavasti ei saa peresid kokku ning raha makstud, küla 

projekt jääb vist katki. Mari sai siis ise omanikuga hoopis kokku Tallinnas ning saavutas 
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uue kokkuleppe. Omanik oli nõus andma Marile ja Paulile veel 4 aastat pikendust. 

(Intervjuu Mariga, 2021)  

Pärast seda ületasid nad veel palju raskusi ning finantsilisi keerulisi olukordi, kuid võib 

öelda, et 5.august 2019 oli maatükk ametlikult külaelanike oma. Seitse aastat suurt pinget 

ja väljapääsmatuna näivaid olukordi, kuid projekt siiski õnnestus. Paul ütles, et kui oleks 

teadnud alguses, et keegi on püüdnud veel põliskodude küla rajada, siis poleks ta mõttega 

alustanudki. Seega hea, et ei teadnud eelinfot. (Intervjuu Nurmega, 2021) 

Rahvusvahelisel põliskodude külade lehelt leiab sadade maailmas asutatud põliskülade 

seast ka Eesti Mauri küla, mille kirjeldus on järgmine :  

„Kutsume inimesi, kes austavad ja armastavad Anastasia vaateid inimkonna suhtes, meie 

külaga liituma. Inimesed, kes elavad külas aastaringselt ja on valmis panustama 

esivanemate ja kogu küla arengusse.“  (Mauri Asula, 2021) 

 

4.1.2. Kuuluvus ökokogukonda 

Näiteks Venemaal on Venemaa helisevate seedrite raamatutel põhinev liikumine oluline 

uurijate jaoks mõistmaks ökopoliitilist maastikku kaasaja Venemaal (Davidov, 2015). 

Anastasialased on seal tugevaks poliitiliseks mõjutajaks võitlemisel inimeste maale 

kolimise paremate võimaluste ja tingimuste eest. Eestis Anastasia kogukond poliitikaga 

ei tegele, kuid osa ökokogukonnast on nad küll. 

Ökokogukondade all mõistetakse kogukondi, mis arenevad järjest suurema säästlikkuse 

poole tervikliku ja süsteemse maailmakäsitluse läbi, mis ühendab endas ökoloogia, 

hariduse, osaleva otsustusmehhanismi, säästvad tehnoloogiad ja majandustegevuse.  

(Allaste 2011: 11) 

Ökokogukondade puhul on tähtsad 4 iseloomulikku tunnust – keskkonnasäästlikkus,  

avatud suhtlus ja teistega arvestamine, spirituaalsus ja alternatiivne tootmine. (Allaste 

2011: 11) 

Mauri küla võib ökokogukonnaks nimetada küll, sest ta vastab tegelikult selle tunnustele. 

Lisaks tõid Mauri küla elanikud välja, et lähedal olevad ökokogukonnad ongi nende nö 

laiendatud kogukond. Nii Mauri kogukond kui ökokogukonnad on mõlemad eluviisid, 
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mis otsivad loodusega kooskõla. Definitsioon ökokogukond aga vähendaks minu meelest 

Mauri küla ideed, sest nende elufilosoofias on nii palju teistsugust, kui tavalistes 

ökokogukondades, kus ideoloogia ei mängi nii suurt rolli. Üldiselt ongi ökokogukondade  

puuduseks ja elujõulisuse vähendajaks vaimse liimi puudumine.  

Mauri küla toob oma ametlikul kodulehel välja, et nende funktsioneerimise aluseks on 

võetud Vladimir Megre raamatuseerias "Venemaa helisevad seedrid" toodud ideed. 

(Mauri koduleht, 2021) 

Mauri küla elanikud liigituvad kindlasti ka permakultuuri edendajate hulka.  

Permakultuuriks peetakse põllupidamise ja elamise viisi, mis seob traditsioonilist 

põllundust ja aiapidamiseviise nüüdisaegsete arusaamadega ökoloogiast. See jäljendab 

nii palju kui võimalik loodust iseennast taasloovate süsteemidega.  (Whitworth 2006: 

165-166) 

 

4.2. Mauri küla elanikud 

Järgnev materjal on kogutud Mauri külast grupiintervjuu, paarisintervjuu ja välitööde 

põhjal (aprill 2021). Pean tunnistama, et küla vahel kõndides tundsin, et selles paigas on 

tajutavalt rahustav ja positiivne viibida. Selline tunne tekkis, nagu oleksin tulnud sinna 

ise teisest ajakiiruse vööndist.  

Mauri küla elanike seas on kaheksa pühendunud pere ja kaks pere, kes alles soovivad 

liituda. Üks on liitunud nüüdseks juba katseajaga, teine pere alles avaldas soovi hiljuti.   

Püsivalt elab Mauril hetkel kaks perekonda ehk kolm inimest. Teised pered elavad Mauri 

küla lähistel 30 km raadiuses. Põhjus seisneb selles, et oma põliskodusid alles rajatakse.  

Krunte on välja reklaamitud 14, alles on jäänud soisemad krundid, paremad on läinud. 

Viimastel kruntidel on teedeehitus keerukas, nende juurde ei lähe veel teid.  

Mauri külla on kolinud inimesed väga erinevatelt elualadelt. Võib öelda, et küla elanikud 

on läbilõige ühiskonnast. Neil on ehitajad, meditsiinitöötaja, endine näitleja, paar IT-ala 

spetsialisti, laevaehitusinsener ja mitu käsitöölist. Ka külaga liitumise põhjused ja lood 

on perekonniti erinevad. 
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 Pirjo kuulis esimest korda Mauri külast sõprade kaudu Lahemaal olles, mil tegeles ühe 

ökoprojektiga. Sealt alates jäi teema talle südamesse ja nii see edasi arenes.  

Kadri mäletab üht märgilist lugu, mis teda muutustele ajendas. Ta pani Tallinna 

üürikorteri aeda astrid kasvama. Aga osad jättis tuppa, seega astrid kasvasid nii toas kui 

ka õues. Kui ta sügisel astreid vaatas, märkas ta, et õues kasvavad astrid olid vägevad, 

võimsad  ja karused. Toas olid õrnakesed ja hapra lehega lilled. Siis tal tekkis mõistmine, 

et niimoodi ta kasvatab ju ka oma last toas. Ta ei soovi, et tema lapsest kasvaks õrn ja 

tormile murduv inimene. Üha enam soovis ta linnast ära minna. Kuna Anastasia 

raamatute mõtted olid kõige südamelähedasemad, siis hakkas otsima infot põliskodude 

kohta ja leidis, et ainuke küla ongi Mauri küla. Läbis katseaja, mis nägi välja selline, et 

kogu aasta vältel käisid ja jalutasid külas,  tegid lõket ja ehitasid pojale onni. Kadri lahkus 

NUKU teatrist töölt ning koliski lõuna poole ära. Ühele rahvamajale otsiti parasjagu 

kunstilist juhti, nii oli ka kindlam vanast töökohast lahkuda. Praegu ta enam tööl ei käi ja 

ütleb, et see on imeline aeg, tal on palju uut energiat nüüd. 

Peeter  kuulis, et Pauli pingutused leida inimesi hakkasid liiva jooksma. Peeter nägi tema  

Facebooki kampaaniat ja otsustas ka külaga liituda, et abiks olla. Raamatud luges kahe 

nädalaga läbi ja leidis, et  midagi väga uut seal polnud – sel viisil ta oma elu ongi veetnud 

nagu raamatus soovitatakse. Välja arvatud see aeg, kui ta kunagi kontoris pidi töötama.  

Kadri kaaslane Jan liitus külaga samuti nii, et eelnevalt polnud Anastasia raamatuid 

lugenud. Ta tuli lausa teisest ökokogukonnast. Jani sõnul tuli ta ühe teise autori järgi 

tehtud külast, millest Megre räägib vaid ühes peatükis. Kui ta seda peatükki arvestab, siis 

saab ta ka selles külas ilusti hakkama, pole mõtet uue kogukonna loomisega vaeva näha. 

Nimelt tuleb ta Ubuntu liikumisest, mis aafrika traditsioonidest. Seal on oluline rahavaba 

suhtumine. Kuna Megre pakub tänasele hävituslikule majandussüsteemile raamatus häid 

lahendusi ja alternatiive, siis see on edasiviiv jõud. Ubuntu filosoofia kirjeldab, et kõik, 

mis on me ümber ja elav, on vastastikku sõltuv üksteisest. Oleme ühe organismi rakud. 

Seega sarnane arusaam Anastasiaga. 
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4.2.1. Argipäev Mauri külas 

Olulisim märksõna on kulgemine ja tunde järgi tegutsemine. Külakojas tehakse süüa, 

kõik nokitsevad kuskil oma asjade kallal. Kui lapsevanematel väiksemad lapsed 

magavad, tehakse arvutis tööd või tegeletakse mõne ühiskondlikult või küla elu soosiva 

kasuliku asjaga. 

 Külas on mitmeid peresid, kes proovivad ka päikeserütmi tunnetada, ärgata 

päikesetõusuga ja õhtul mitte pikalt üleval olla. Külas on au sees ka kiirguse vaba 

(nutiseadmete vaba) elu. Kui seda täiesti nullini viia ei saa, siis vähendada saab 

nutitarbimist ikka.  

Argipäev sealsetel inimestel tähendab  põliskodu  rajamist, eriti just kevadel. Kevadel 

muutuvad oluliseks ka kõikvõimalikud aiatööd. 

Pirjo toob näiteks, et teekond oma kodu rajamiseni on olnud pikem protsess. Kunagi ta 

arvas, et saab paari aastaga Maurile püsivalt kolida, protsess on kestnud aga kauem. Selle 

käigus on ta õppinud lahti laskma soovist, et kõik oleks kohe valmis. Naudib pigem 

teekonda oma põliskoduni. Seetõttu küsib ta endalt igal hommikul, et mida ta saab täna 

teha, et muuta maailma paremaks kohaks?  

Aga soe ja päikesepaisteline aeg ei ole meie kliimas teadupärast pikk aeg. Talvel, kui 

valgust on vähem, muutuvad tähtsamaks tubased tööd, nagu vanal ajalgi kombeks oli – 

tehakse näiteks käsitööd. Talvel on ka aia ja maja kavandamine oluline.  

Anastasia ei soovita majapidamisse viia elektrit. Paul ütleb, et nad ei soovi külas kloostrit 

luua. Aga see töö hetkel käib, et leida võimalikult optimaalne lahendus, mis oleks 

kindlasti võrgust väljas. Soovivad olla 100 % autonoomsed, et ei sõltuks nendest 

kõikumistest, mis ühiskonnas või majanduses toimuvad. Tahavad sellega saata sõnumit, 

et jätkusuutlikkus suurtest tõmbekeskustest väljaspool pole ainult mitte võimalik, vaid ka 

hädavajalik. 
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Mauri külas on hetkel lahendatud asi nii, et külakogukonna majast saab ikka elektrit.  

Mari lisab, et kes soovib, võib muidugi elektrita elada, see on valiku küsimus. Aga 

enamus vast ei taha. Lahendus ongi olla off-grid elektriga,  proovida leida oma võimalusi. 

Kõik informandid arvavad, et nende elukvaliteet on märgatavalt tõusnud Mauri külas 

elades. Neil on elusad mõtted, silmates igal pool elu ja looduse ilu. Nad tunnevad päriselt, 

et elavad juba paradiisis.  

Seal murul, teetass käes, päikeses istudes ja linnulaulu kuulates, mõistsin päris hästi, mida 

nad selle all mõtlevad.  

Peetri jaoks on kvaliteedi märk elus see, et ta kehal ja meelel on parem. Ta on leidnud 

uusi arengusuundasid toitumise ja naturalismi vallas. On õppinud tunnetama, kuidas ta 

keha kogu selles keskkonnas toimib. Kuidas mõjuvad toit, päike ja ilmastikuga 

kohanemine. Peeter toob näite, et ei pea nii palju asju enam selga panema, kui varem, mis 

tähendab head karastumust ja kohanemist. 

Pirjo leiab, et oma kodus elades ja Mauri külas elades on kaks peamist kvaliteedi erinevust 

– kogukonna tugi ja vaimse arengu võimalikkus. Mauri külas on lihtsam olla teadlik ja 

pöörata tähelepanu oma eluviisidele.  Kui nii ägedad inimesed on seal ka laiemalt 

ümberringi, saab koos suuri asju teha. Teda kõnetab kultuuriloome, et nad ei otsi 

väljastpoolt midagi. On ise võimelised tegema teatrit ja laulu, mida soovivad justkui 

tavaharjumuse põhiselt tarbida. 

Jan on siiamaani vaid positiivselt olnud mõjutatud Mauri elust. Kvaliteet tähendab tema 

jaoks seda, kui peab vähem kasutama ekraani ja looduse vaatamine saab elu põhiosaks. 

Ta on rahul oma argirutiiniga, peenraga, puutöödega ja toiduga. Inimesed peavad olema 

tema meelest päikese käes, seda ei saa asendada millegagi. See ongi kvaliteet, kui palju 

saab olla palja jalaga vastu maad ja keha vastu päikest. Kui see on 24 tundi, siis ongi 

kõrgeim kvaliteet, ütleb Jan.  

 

4.2.2. Külaga liitumine 

Paul selgitab, et küla kokkuleppe kohaselt jagatakse igale perele 2 hektarit maad. Kes 

tahavad vähem, saavad vähem, hind sellest ei sõltu ja sissemakse jääb samaks. Vabu 
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krunte on veel mõni alles. Kahel on nüüd uued huvilised. Kolm maatükki on veel üleval 

ja vaba. Kaks viimast krunti on madalad, millele vaja maaparandust teha.  

Paul selgitab, et külaga saavad liituda inimesed, kelle visioon ühtib nende küla omaga. 

Megre raamatute tundmine on kindlasti maailmapildi aluseks. Paul on õppinud palju 

naaberriikide põliskodude vigadest, lagunenud külasid on paraku mitmeid. Nende 

kogemuste kaudu tegi ta Mauri külale reegli, et enne Mauri külaga liitumist on perel 

aastane prooviaeg, mis on tundmaõppimiseks paras. Inimeste energiad peavad klappima.  

Kus elab koos palju inimesi, seal on inimfaktorist tingitud probleemsemad olukorrad ikka 

kergemad tulema.  Ka Mauri külas on ette tulnud, et siia tulnud inimesed siia tegelikult 

elama ei sobi. Mõni on tahtnud 2 hektari asemel hoopis 4 hektarit. Siis on olnud isikulised 

ohumärgid ja erinevate maailmade kokkupõrge. Näiteks tahtis üks inimene omada relva 

ning see on ju täiesti Anastasia ja meie põhimõtete vastu. Õnneks ei ole me pidanud 

kedagi ära ajama, need inimesed on ise lahkunud. Seega rõhutan veelkord, et kokkutulnud 

inimesed peavad sobima kokku.  

Mari sõnul juurdus ühest Venemaa külast neil veel mõte, et naabrid võiksid omavahel 

sobida. Varem olijal on õigus öelda, kas tahab uut inimest naabriks või ei. Võib-olla 

kellegi teise kõrval on tal parem, see ei tähenda, et inimene kogu külasse ei sobiks.  

4.3. Edasised uurimisvõimalused 

Mõne õpetuse populaarsus kestab aastakümneid või aastasadu, teised on sunnitud 

lahkuma areenilt.  On arvatud, et vaid 1 tuhandest religioossest liikumisest tõmbab ligi 

rohkem kui sada tuhat järgijat ning säilitab populaarsuse kauemaks kui sajandi ja ka siis 

kipub teisenema. (Hiiemäe 2019: 11) Praegune töö paneb maha ajaloolise märgi ja on 

heaks pinnaseks tuleviku uurijatele. Kuna põliskodud pärandatakse edasi järglastele ning 

nad on igavesed, siis oleks väga põnev uurida juba kasvõi 5-10 aasta pärast, kuhu suunda 

Anastasia liikumine Eestis läinud on. Kas tugevnenud või maha rahunenud ning kuidas 

läheb meie Eesti omal Mauri põliskodude külal. Hetkel ei ole Mauri põliskodude küla 

veel päris valmis, põliskodud alles kerkivad. Põliskodude arengul võib igal juhul pilku 

peal hoida. Kui kunagi elab külas püsivalt rohkem peresid, annaks uurida külaelu 

sotsiaalseid mustreid ja lastekasvatuse meetodeid, kodukoole ning kodulasteaedu. 

Huvitav küsimus on ka see, mil määral on Eestis võimalik riigist sõltumata ära elada.  
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KOKKUVÕTE  

 

Anastasia liikumise puhul on tegemist uue vaimsuse õpetusega, mis sai alguse 90-ndate 

keskpaiku Venemaalt,  kirjaniku Vladimir Megre koostatud raamatusarja „Venemaa 

helisevad seedrid“ põhjal, mis jutustavad müstilisest Siberi teadjanaisest Anastasiast.  

Anastasiat nimetatakse raamatus vedrussiks ehk üheks viimaseks iidsete slaavi algallikate 

inimeste seas. Õpetuse järgi ei ole vedrusside rahvas välja surnud, vaid hoopis magab.  

Inimene on Jumala loomingu tipp, suutes mõjutada oma alateadvuse kaudu kõike nii Maa 

peal kui ka kosmoses toimuvat. Need anded on uinumisseisundi tõttu kadunud, kuid tuleb 

endas üles äratada. Raamatutes on hoiak, et  teadlased lõhuvad ja hävitavad maailma. 

Inimesest kui kunagisest ülimast olendist sai praegune mõistuseta olend, mis on 

tehnokraatliku ühiskonna tagajärg.  

Õpetuse põhisõnum innustab elama armastavat ja looduslähedast elu naturaalses 

keskkonnas ehk põliskodus. Õpetust järgides on võimalik luua harmooniline ja täiuslik 

uus inimkond, kes elavad uues õnnelikus ajajärgus. Põliskodude loojad päästavad lõpuks 

kogu inimkonna hädast ja näljast ning istutavad inimhingedesse headust. Nad kasvatavad 

tulevast paradiislikku ühiskonda ja Anastasia on aiapidajatele justkui sisemine hääl, kes 

aitab neid salaja  

Vladimir Megre esimene raamat sarjast „Venemaa helisevad seedrid“ trükiti aastal 1996 

ja seda saatis suur menu. Tänaseks on sarjas 10 raamatut, mis on tõlgitud 24 keelde ning 

avaldatud rahvusvaheliselt. Raamatuid on müüdud üle 30 miljoni koopia.  

Raamatusari mõjutas Venemaa mõttemaastiku tugevalt. Paljud inimesed inspireerusid, 

jättes maha oma linnaelu ja kolides maale, et luua oma põliskodu.  

Megre oli ärimees, kes kohtus väidetavalt aastal 1994 Siberi taigas elava müstilise naise 

Anastasiaga. Anastasia rääkis, et ta suguvõsa on elanud põlvest põlve seedrimetsas 

erakuelu. Anastasia toitus sellest, mida loodus parasjagu andis – toitus nagu hingas. Oskas 
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suhelda loomadega ja panna neid enda heaks tööle. Märkimisväärne oli veel oskus näha 

kaugete vahemaade taha oma nähtamatu kiire abil,  mis olevat kõigis inimestes olemas, 

kuid mida ei osata kasutada.  

Pärast seda kohtumist võttis Megre oma missiooniks Anastasia õpetuste vahendamise 

raamatute kaudu.  

Megre raamatud jõudsid 90-ndate lõpus ka Eestisse. Aastal 2012 arvati Eestis olevat 

paarsada Anastasia liikumise huvilist. Käesolevast tööst selgus, et Anastasia õpetusel on 

Eestis täiesti arvestatav hulk järgijaid. Informantide hinnangul võib tänase seisuga 

huvilisi olla juba mitu tuhat kuni 20 000-30 000 (nii palju on müüdud raamatuid), seega 

kogukond on u 10 aastaga tugevalt kasvanud. Huvilised saavad oma peamised teadmised 

Megre kirjutatud raamatutest, kuid veendumusi jagatakse nii reaalsetel kohtumistel 

põliskodudes kui ka interneti kogukonnas.  

Anastasia liikumise võib jaotada Eestis oletatavasti kolmeks laineks ehk aega, mil 

liikumine on aktiviseerunud ja järgijate arv kasvanud. Esimeseks laineks võib nimetada 

90-ndate aastate lõppu. Teise laine algus jääb 2000-ndate algusesse, mil toimusid 

regulaarsed kohtumised huviliste seas. Megre raamatuid hakkas eesti keeles kirjastama 

Allan Kalve, keda võibki pidada  teise laine eestvedajaks. Kolmas laine algas 2020-ndate 

alguses, mil Enely Krusell lõi huvilisi koondava Facebooki grupi nimega Anastasia – 

Helisevad seedrid. 

Intervjuudest selgus, et informandid pidasid õpetusest kõige olulisemaks loodusega 

kooskõlas elamist. Parim viis selleks on luua oma põliskodu armastuse atmosfrääris. 

Põliskodudes kasvatatakse taimi nii, et nendega suheldakse pidevalt. Juba seemne 

istutamisel läbitakse mitmed rituaalid, nagu näiteks seemne suus hoidmine, et taim saaks 

omanikult võimalikult palju informatsiooni. Nii tunneb taim oma omanikku ja suudab 

teda kaitsta ja ravida.  Kõik küsitletud informandid on samuti põliskodu loojad. Au sees 

hoitakse ka Siberi seedrit ja sellest tehtud tooteid, kuna seedril usutakse olevat tugev 

tervendav jõud. Usutakse ka elava vee tervistavat ja puhastavat võimet. 

Jumalat käsitletakse kui armastavat isa, kes on endast kõik andnud, et ta lapsed ehk 

inimesed oleksid õnnelikud ja suudaksid tema loodut ületada. Jumalat nähakse ka kui 
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intellektuaalset energiat, kellel on emotsioonid nagu inimeselgi ja temaga saab suhelda. 

Jumala märgid ja sõnumid on leitavad looduses. 

Loomad, taimed ja inimesed on kõiksus ja üks ehk loodus on elav. Surm ei ole inimese 

teekonna lõpp, vaid hing suudab taaskehastuda. Peamine on, et maa peal oleks inimesi, 

kes hinge peale mõtleksid.  

Eestis on olemas üks põliskodude küla, mis asub Rõuge vallas, Mauri külas. Mauri küla 

ideoloogia aluseks on Anastasia õpetus. Küla eesmärk on püüelda isemajandamise ja 

sõltumatuse poole ning olla jätkusuutlik ökoküla. 

Mauri küla elanike seas on kaheksa pere. Püsivalt elab Mauril hetkel kaks perekonda ehk 

kolm inimest. Teised pered elavad Mauri küla lähistel 30 km raadiuses. Põhjus seisneb 

selles, et oma põliskodusid alles rajatakse. 

Mauri põliskodude küla elanikud peavad väga oluliseks kulgemist ja tunde järgi 

tegutsemist.  

Proovitakse tunnetada päikeserütmi, ärgata päikese tõusuga ja õhtul vara magama minna. 

Külas on au sees ka kiirgusvaba (nutiseadmete vaba) elu. Põliskodude rajamine on osa 

elanike argipäevast, eriti just kevadel. Kevadel muutuvad oluliseks ka kõikvõimalikud 

aiatööd. 

Talvel muutuvad tähtsamaks tubased tööd nagu näiteks käsitöö. Talvel on ka aia ja maja 

kavandamine oluline. 

Kõik informandid arvavad, et nende elukvaliteet on märgatavalt tõusnud Mauri külas 

elades. Tunnevad, et neil on elusad mõtted ja võimekus luua. 
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SUMMARY 

The Anastasia Movement and the followers of her teaching as exemplified by one 

Estonian commune 

 

The aim of my thesis is to give a descriptive overview of the Anastasia Movement, 

examine the teaching of Anastasia presented in The Ringing Cedars of Russia book series, 

and study the Estonian commune, their „kinship homesteads“ (i.e. Kin's Domains) and 

„kinship settlements“ (i.e. Kin's Domain Settlements). 

In my examination of Anastasianism I use literature, online resources, articles and 

television programs, also a radio program and a documentary film. To authentically 

communicate the basic tenets of this teaching, I cite, as main sources, the ten books in 

The Ringing Cedars of Russia series by Vladimir Megre. 

In the practical part of my work (studying the Estonian commune) my method of research 

is gathering, processing and comparing data from semi-structured interviews. My aim 

was to record personal experiences to establish the nature of the relationship my subjects 

have with the teachings of Anastasia. I conducted 11 interviews with a total of 10 people 

in the course of two days of fieldwork in Mauri Kin's Domains Eco Village, located in 

the municipality of Rõuge. 

I hope my work will answer these questions: 1) What is the history of the movement? 2) 

Who is the founder of it? 3) What is the essence of the teaching? 4) What is the Estonian 

Anastasianist community like? 5) How is Anastasia's teaching put into practice in daily 

life? 6) What is the nature of kinship homesteads and settlements, built in accordance 

with Anastasia's teaching? 

Anastasia's teaching is laid out in the book series The Ringing Cedars of Russia, written 

by the Russian author Vladimir Megre. The first book was published in 1996 and 

immediately gained huge popularity. That year can be considered the beginning of the 
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Anastasia Movement. Today, the 10 books of the series are translated into 24 languages 

and have been published world-wide. Over 30 million copies have been sold. 

The series greatly impacted the intellectual landscape of Russia. Many people were 

inspired to leave their life in the city and move into the country to establish their own 

homestead. 

Vladimir Megre is an entrepreneur who in 1994 purportedly met a mystical woman called 

Anastasia living in the Siberian taiga. She said that for generations her family had led a 

reclusive life in the cedar forest. Anastasia foraged whatever nature happened to be 

offering at the moment. She could communicate with animals and make them work for 

her. She also practiced remote viewing using an invisible beam supposedly inherent – yet 

also dormant and unused – in every human being. 

After this encounter Megre made it his mission to relate Anastasia's teaching via his 

books. The core message of it is that one ought to lead a loving, natural life in a rural 

setting, i.e. a Kin's Domain. One should re-establish direct contact with God, only eat 

produce that is grown within a radius of 50 kilometers and teach one's children in that 

same spirit. By following the teaching, a harmonious and perfect humanity is created – 

marking the arrival of a new, blissful era. 

The teaching hails human beings as the pinnacle of God's creation. Through their 

subconscious, humans can influence all earthly affairs as well as stars and planets – these 

dormant powers simply need to be rekindled. The books demonstrate a view by which 

scientists harm and destroy the world. Technocratic society is to be blamed for the fact 

that humans, these one-time supreme beings, have become the senseless creatures we 

know today. 

Megre's books reached Estonia by the late 90s. In 2012, Estonia was reported to have a 

few hundred people interested in the movement. According to the estimates of my 

informants, that number may now range between several thousand or even 20 000 to 30 

000 people (when one considers the number of books sold here). In any case, the 

community has significantly grown in 10 years. 

The interviews revealed that the informants considered living in harmony with nature to 

be the most important part of the teaching. The best way to do that is to establish one's 
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own kinship homestead in a loving atmosphere so as to have a place where to develop a 

relationship with the land. All those interviewed are also founders of, or in the process of 

founding, their own homestead. Plants grown there are constantly communicated with. 

As early as the planting of the seed, several rituals are carried out – for example, the seed 

is held in one's mouth so that the plant could absorb information from its planter. This 

way, the plant knows its owner and can protect and heal them. The Siberian cedar and 

products made from it are held in reverence, since the cedar tree is believed to possess a 

great healing power. 

God is much like a loving father who has given everything of himself and wishes for his 

children, human beings, to be happy and capable of surpassing his creation. God is seen 

as an intellectual energy who, like human beings, has emotions and can be communicated 

with. 

Those interested in the Anastasia Movement believe that nature is alive. Animals, plants 

and human beings are one, and part of a single whole. Death is not the end and the soul 

can reincarnate. 

Estonia has one Kin's Domain Settlement, located in Rõuge municipality, in the village 

of Mauri. The kinship settlement is founded on the teaching of Anastasia and its goal is 

to strive towards self-sufficiency and independence and to be a sustainable ecovillage. 

There are eight families among the inhabitants of Mauri village. Permanent dwellers 

consist of two families, three people in total. Other families live in close proximity, no 

further than 30 kilometers – the reason being that their homesteads are yet to be founded. 

Inhabitants of the kinship settlement place great importance on going with the flow and 

following one's intuitions. When possible, rhythms of the sun are heeded: people try to 

rise at first light and go to bed early. The village celebrates a radiation-free (smart-device-

free) lifestyle. 

Establishing and maintaining homesteads is a part of daily life, especially in springtime. 

Then, all manner of gardening chores also become important. In wintertime, as daylight 

dwindles, indoor activities gain prominence – handicraft, for example. Winters are also 

used to plan ahead for gardening and building projects. 
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All informants maintain that their quality of life has significantly improved while living 

in the settlement. They feel that their thoughts are alive and have great creative potential. 
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LISAD  

LISA 1 

Intervjuu kava 

Nimi, vanus, päritolu, tegevusala, perekonnaseis, elukoht (kui siin infos on midagi, 

mida ei tohi avaldada, siis öelge) 

Kuidas ja millal hakkasid huvi tundma Anastasia liikumise vastu? 

Kui suur on Anastasia liikumise Eesti kogukond* sinu hinnangul? 

Mil määral tunned, et oled osa sellest kogukonnast? 

Millised on peamised infoallikad õpetuse kohta? 

Milliseid V.Megre raamatuid oled lugenud? 

Millist õpetuse põhimõtet kõige olulisemaks pead? 

Kuidas näeb Anastasia õpetuste praktiseerimine välja sinu elus? 

Kuidas mõistad õpetust?  

Millega nõustud õpetuses? 

Mida on  õpetuses keeruline mõista? 

Millesse ei usu? 

Jumala käsitlus – milline see on? 

Kas Eesti kogukond mõjutab ka eesti poliitikat? (Nagu Venemaal, raamatutest 

teadaolevalt)  a) Kui jaa- siis millistes küsimustes ja milliste vahenditega? 

Millised on oma olemuselt Anastasia õpetusel põhinevad põlistalud?  

Mis takistab kõigil liikumisest huvituvatel inimestel oma põlistalu luua? 

Kuidas Eesti riik saaks soodustada põlistalude loomist? 

Kui palju, kellega ja millisel platvormil oma veendumusi jagad? 

Kas sul on midagi lisada (mille kohta ma ei küsinud)? 
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LISA 2 

Grupiintervjuu Mauri Põliskodude külas  

 

Küla ja elanike lühitutvustus. 

Millal ja kuidas Mauri põliskodude küla loodi?  

Mida tähendab teie jaoks mõiste põliskodu? 

Küla loomise aluseks on võetud Vladimir Megre raamatuseerias "Venemaa helisevad 

seedrid" toodud ideed. 

-Millised ideed raamatust on teostatud?  

-Millised ideed on välja jäetud (võib nimetada ka põhjused) 

-Mis eristab Mauri põliskodude küla teistest ökokogukondadest Eestis? 

 Kirjeldage oma elurütmi ja argipäeva. 

 Millised on teie laste kasvatuspõhimõtted? 

 Kuidas hindate põliskodus elamise mõju oma elukvaliteedile?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



76 
 

 LISA 3 

 

 

Mauri asula. https://anastasia.ru/patrimony-foreign/5743/26966/#&gid=1&pid=6  
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  LISA 4 

 

 

Mauri asula. https://anastasia.ru/patrimony-foreign/5743/26966/#&gid=1&pid=9  
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  LISA 5 

 

 

Informandi saadetud pilt oma põliskodus peetud Anastasia õpetusest inspireeritud 

pulmadest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

 LISA 6 

 

Informandi saadetud pilt  põliskodust. 
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  LISA 7 

 

 

Informandi saadetud pilt oma põliskodust. 
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